
 

 
 

Załącznik Nr 5 do SIWZ 

- WZÓR - 

 

UMOWA NR …………………… 

 

zawarta w dniu …................................... r. w Rybniku, pomiędzy:  

  

Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku, ul. Rudzka 13C, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Wydział X KRS 

pod nr 0000107150, NIP 642-27-69-097, REGON 277838174, zwanym dalej „Zamawiającym”, 

który reprezentują: 

1. …………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………… 

 

a  

 

..................................................................................................................................................................................................... 

NIP  ….........................................................., REGON …............................................................ zwanym w treści 

umowy „Inspektorem Nadzoru”, reprezentowaną przez:  

…......................................................................................................................... 

 

W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego realizowanego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych zostaje zawarta umowa o następującej treści.            

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru w pełnym zakresie 

w ramach projektu pn. „Łączymy z energią” – montaż instalacji OZE dla budynków 

mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020 oraz Budżetu Państwa (nr wniosku WND-RPSL.04.01.03-24-02EE/18). 

2. Przedmiotem odbioru inwestycyjnego są instalacje fotowoltaiczne o mocy nie mniejszej niż 

3 kW (moc nominalna falownika) i mocy 10 modułów PV nie mniejszej niż 2,8 kWp; 

instalacje powietrznych pomp ciepła na cele c.w.u. o mocy grzewczej do 3 kW i pojemności 

zasobnika do 300 litrów oraz instalacje kotłów na pellet o mocy od 10 kW do 20 kW i od 20 

kW do 30 kW. 

3. Inspektor Nadzoru dokona odbioru instalacji w co najmniej ……………... lokalizacjach. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ, który stanowi integralną część 

niniejszej umowy. 

 

§ 2 

 

1. Pełnienie czynności i obowiązków Inspektora Nadzoru obejmuje okres od dnia podpisania 

umowy do 31 grudnia 2021 roku. 



 

 
 

2. Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu realizacji nadzoru przez Inspektora Nadzoru 

w wyniku przesunięcia terminu wykonania instalacji OZE objętych projektem jednak nie 

dłużej niż 6 miesięcy. Wydłużenie terminu wykonania robót nie uprawnia Inspektora 

Nadzoru do pobrania dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zmian terminu realizacji umowy jeżeli 

konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie robót będących przedmiotem nadzoru.  

 

§ 3 

 

1. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do odbioru instalacji OZE objętych projektem, o których 

mowa w §1 ust. 2, do 14 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia jej wykonania, przez 

Zamawiającego. 

2. Zamawiający będzie informował Inspektora Nadzoru o konieczności przeprowadzenia 

odbioru końcowego instalacji OZE e-mailowo. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu o którym umowa w § 3 ust. 2.gdy dotrzymanie 

terminu wskazanego pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi 

odpowiedzialności Inspektor Nadzoru. 

 

§ 4 

 

1. Inspektor Nadzoru jako Przedstawiciel Zamawiającego: 

a) działa w jego imieniu i odpowiada za realizację zadania zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, ustawy prawo zamówień publicznych, wymaganiami Zamawiającego, 

obowiązującymi innymi przepisami wykonawczymi i zasadami wiedzy technicznej; 

b) samodzielnie podejmuje decyzje i sporządza opinie we wszystkich sprawach 

związanych z jakością wykonanych prac instalacyjnych, w sprawach związanych 

z interpretacją dokumentacji projektowej instalacji OZE, specyfikacji technicznych 

sprzętu, sprawach dotyczących akceptacji lub krytycznej oceny wypełniania 

warunków umowy przez Wykonawcę oraz właściwej interpretacji prawnej wszelkich 

zaistniałych faktów i zdarzeń związanych z inwestycją; 

c) pełni powierzoną funkcję przy pomocy inspektorów branżowych, którymi kieruje i za 

pracę których odpowiada; 

d) nadzór i wszystkie czynności nadzoru nad realizacją zadania będzie wykonywał 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, w szczególności ustawą 

z dnia 7 lipca 1994 „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami, ustawą „Prawo 

zamówień publicznych”, „Kodeksem Cywilnym” oraz zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie/ach na realizację robót. 

2. Inspektor Nadzoru zapewni odpowiednio wykwalifikowany personel, odpowiedni sprzęt 

oraz środki łączności. Inspektor Nadzoru realizuje swoje obowiązki przy pomocy 

inspektorów branżowych: 

a) Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych, 

b) Inspektor nadzoru robót sanitarnych,  

c) Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych.  

 

 



 

 
 

§ 5 

 

Zakres czynności i obowiązków  Inspektora Nadzoru - wymagania szczegółowe: 

1. świadczenie usługi kompleksowego nadzoru nad wykonaniem robót, kontroli i doradztwa 

technicznego zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r, 

poz. 1186 ), 

2. reprezentowanie Zamawiającego u mieszkańców objętych projektem poprzez sprawowanie 

kontroli zgodności jej realizacji z projektami i przepisami prawa oraz protokołami 

odbiorowymi instalacji OZE,  

3. sprawdzanie, weryfikacja i pisemna akceptacja dokumentacji technicznej i projektowej 

poszczególnych instalacji, 

4. egzekwowanie zgodności przedłożonej dokumentacji technicznej i projektowej z wymogami 

Zamawiającego zawartymi w dokumentacji Projektu grantowego, 

5. przygotowywanie raportów z wykonania Umowy na usługę Inspektora Nadzoru, 

6. weryfikowanie, czy użyte przez wykonawcę usług, urządzenia i materiały posiadają 

odpowiednie świadectwa i certyfikaty wymagane przez Zmawiającego, sprawdzanie jakości 

wykonywanych prac,  

7. potwierdzanie faktycznie wykonanych instalacji OZE,  

8. żądanie protokolarnie dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 

wykonanych robót,  

9. udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego,  

10.  udział w kontrolach przeprowadzanych przez organy uprawnione do kontroli oraz 

odpowiada za realizację ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli, 

11.  udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu,  

12.  informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach zaistniałych i mogących zaistnieć; 

problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub 

działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów,  

13.  prowadzenie i przechowywanie korespondencji na czas realizacji umowy z podmiotami 

biorącymi udział w realizacji usługi ze szczególnym uwzględnieniem protokołów odbioru ze 

stwierdzonymi usterkami,  

14.  przygotowanie i przeprowadzenie czynności odbioru końcowego instalacji OZE 

bezusterkowego lub z zastrzeżeniami, 

15.  nadzorowanie usunięcia wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru instalacji oraz 

przygotowanie odpowiedniego protokołu pokontrolnego stwierdzającego właściwe 

wykonanie zadania zgodnego z projektem, 

16. powiadomienie Przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się do 

wykonywanych prac instalacyjnych,  

17. występowanie do Wykonawcy instalacji OZE w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie 

wątpliwości związanych z zawartymi w projekcie rozwiązaniami, 

18.  przekazanie Zamawiającemu protokołów odbioru poszczególnych instalacji,  

19. wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszym punkcie, które okażą się 

konieczne dla prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 

 

 

 



 

 
 

§ 6 

 

1. Inspektor Nadzoru  ma prawo podpisać umowę o podwykonawstwo w zakresie określonym 

rzeczowo w złożonej ofercie z podwykonawcami, których wskazano imiennie przed 

podpisaniem umowy. 

2. Za pisemną zgodą Zamawiającego,  Inspektor Nadzoru ma prawo do zmiany 

podwykonawców, pod warunkiem zachowania zasady opisanej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

3. Inspektor Nadzoru wykona następujące usługi za pomocą następujących podwykonawców: 

............................................................................................................................................................................................ . 

(należy podać imię i nazwisko osoby wykonującej funkcję Inspektora) 

 

§ 7 

 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy nie przekroczy ……………………..…………………… zł 

brutto (słownie …….………………………………………………...…..). 

2. Całkowita wartość za dokonanie odbioru w jednej lokalizacji nie przekroczy 

…………..……..…… zł brutto (słownie …….………………………………………………………...). 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2, zawiera podatek VAT. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego fakturowania za wykonanie przedmiotu 

zamówienia, nie częściej niż raz w miesiącu. Podstawą do wystawienia faktury częściowej 

przez Inspektora nadzoru za wykonywanie Umowy za dany okres rozliczeniowy stanowi 

sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu miesięcznego raportu. 
5. Strony umowy ustalają, że wynagrodzenie będzie wypłacane z dołu, w terminie 30 dni po 

przedstawieniu prawidłowo wypełnionego raportu, w którym wyszczególnione będą 

zrealizowane usługi i faktury VAT oraz zaakceptowaniu ich przez Zamawiającego. 
6. Strony umowy ustalają, że rozliczenia pomiędzy nimi będą następowały w formie 

bezgotówkowej, przelewem na rachunek bankowy Inspektora Nadzoru 

……………………………….…. w banku ………………………………………………………… . 
7. Za dzień zapłaty faktury strony umowy ustalają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Inspektorowi Nadzoru nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie za „roboty 

dodatkowe” i „zamówienia dodatkowe” w ramach przedmiotu zamówienia jak i z tytułu 

wydłużenia terminu realizacji wynikłe w trakcie realizacji inwestycji przez Wykonawcę 

(jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy). 
 

§ 8 

 

1. Inspektor Nadzoru ponosi pełną odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe 

z nienależytego wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy. 

2. Inspektor Nadzoru jest odpowiedzialny za działania, jak i za zaniechania wszystkich osób 

przy pomocy których będzie realizował umowę. 

 

 

 

 



 

 
 

 

§ 9 

 

1. Inspektora Nadzoru reprezentował będzie Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-

budowlanych: Pan/Pani ............................................................................... uprawnienia nr 

…....................... z dnia …............................................ . 

2. Funkcje  Inspektorów branżowych pełnić będą: 

a) Inspektor nadzoru robót sanitarnych, - Pan/Pani …..................................................... 

uprawnienia nr …………………………………………………........... z dnia ………………………… r. 

b) Inspektor nadzoru robót elektroenergetycznych, - Pan/Pani ……………………………... 

uprawnienia nr………………………………………... z dnia …............................ r. 

3. Do kontaktów z Inspektorem Nadzoru Zamawiający wyznacza: Pana/Panią 

…...............................................  jako Przedstawiciela Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Strony płacić będą 

następujące kary umowne: 

a) Zamawiający zapłaci Inspektorowi Nadzoru karę umowną za odstąpienie od umowy 

przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego innych niż 

wskazane w § 11 w wysokości 10 %  wartości całego przedmiotu umowy; 

b) Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Inspektor Nadzoru w wysokości 10 % wartości całego przedmiotu umowy; 

c) Inspektor Nadzoru zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w zakończeniu robót 

objętych nadzorem, jeśli nastąpi to z winy Inspektora Nadzoru w wysokości 0,2 % 

wartości całego przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego w oparciu 

o przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli wysokość poniesionej przez niego szkody przekroczy 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. W przypadku nie dokonania odbioru instalacji z powodu jej nienależytego wykonania przez 

firmę instalatorską, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest dokonać ponownego odbioru 

w ramach jednej umowy, którego koszt ponosi firma instalatorska. 

 

§ 11 

 

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 Inspektor Nadzoru może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonanej części umowy. Strony zobowiązane są do sporządzenia protokołu 

zaawansowania prac, który jest podstawą ustalenia wynagrodzenia brutto przysługującemu  

Inspektorowi Nadzoru. 

 

 



 

 
 

§ 12 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian wysokości wynagrodzenia 

Inspektora Nadzoru, z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy , w przypadku zmiany: 

a) W przypadku zmiany stawki VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz w przypadku zmiany: zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych  – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, każda ze stron w celu dokonania zmiany 

wynagrodzenia może wystąpić z takim żądaniem do drugiej strony Umowy. 

b) Z tytułu wydłużenia terminu realizacji inwestycji powyżej 6 miesięcy - 

wynagrodzenie Inspektora Nadzoru wzrośnie o 1/3 zaoferowanej ceny za każdy 

dodatkowy rozpoczęty miesiąc. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia pod warunkiem, iż zmiany te 

będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Inspektora Nadzoru i dotyczą 

okresu wykonywania zadania w terminie umownym, w którym zadanie miało być 

wykonane. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia zmian terminu realizacji umowy jeżeli 

konieczny będzie dodatkowy czas na wykonanie robót będących przedmiotem nadzoru. 

4. Inne zmiany: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy; 

b) zmiana osób, przy pomocy których Inspektor Nadzoru realizuje swoje obowiązki na:  

• inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których 

mowa, 

• w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, 

• oraz legitymujące się nie gorszym doświadczeniem i wykształceniem, od osób, od 

których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia. 

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę.  

6. Dokonanie w/w zmian wymaga podpisania aneksu do umowy. 

 

§ 13 

1. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 

Inspektor Nadzoru jest obowiązany pod rygorem utraty prawa do ubiegania się o zmianę 

wynagrodzenia przedstawić Zamawiającemu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia 

zdarzenia, pisemny wniosek, w którym wykaże wpływ na koszty Zamówienia: 

a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę  albo minimalnej stawki 

godzinowej  oraz 

b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne. 



 

 
 

2. Jednocześnie Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do przedłożenia propozycji nowego 

wynagrodzenia, potwierdzonego powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają 

w/w zmiany. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie może nastąpić 

po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego w formie aneksu do umowy pod rygorem 

nieważności. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Inspektora Nadzoru z powodu okoliczności, o których 

mowa w ust. 1 pkt a) dotyczy tylko tych pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie 

równe wynagrodzeniu minimalnemu albo tych osób, których stawka godzinowa nie 

przekracza wysokości minimalnej stawki godzinowej. W przypadku, gdy wynagrodzenie 

danego pracownika przewyższa wynagrodzenie minimalne lub stawka godzinowa osoby 

przekracza wysokość minimalnej stawki godzinowej nie może stanowić ono podstawy do 

ubiegania się o podwyższenie wynagrodzenia Inspektora Nadzoru. 

4. Do wniosku o zmianę wynagrodzenia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 

b) należy dołączyć dowody świadczące o wystąpieniu tych okoliczności. 

5. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia pisemnych zastrzeżeń co do zasadności propozycji 

zmiany wynagrodzenia jeżeli: 

a) żądanie będzie bezzasadne, 

b) żądanie będzie zawierało omyłki lub błędy rachunkowe. 

6. Brak zgłoszenia zastrzeżeń nie oznacza uznania roszczeń wykonawcy w tym zakresie. 

7. Zmiana wynagrodzenia należnego Inspektorowi Nadzoru, o których mowa ust. 1 pkt a) i b) 

może obejmować okres nie wcześniejszy niż liczony do dnia wejścia w życie przepisów 

powodujących zmiany wysokości płacy minimalnej albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu albo wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

oraz nie wcześniej niż od daty, w której zmiany te wywołały wpływ na koszt wykonania 

zamówienia przez Inspektora Nadzoru. 

 

§ 14 

 

1. Administratorem danych osobowych wynikających z realizacji niniejszej umowy jest 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy. 

2. Zamawiający w celu przetwarzania danych osobowych mieszkańców Gmin biorących udział 

w projekcie zawrze z Inspektorem Nadzoru odrębną umowę powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

 

§ 15 

 

Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla 

Zamawiającego. 

 

§ 16 

 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie 

przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane oraz Kodeks cywilny. 



 

 
 

 

§ 17 

 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

§ 18 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze                     

otrzymuje Zamawiający i jeden egzemplarz Inspektorem Nadzoru. 

 

 

 

 

 

Zamawiający:         Inspektor Nadzoru: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 


