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PROJEKT UMOWY nr ……………… 
 

zawarta w Głubczycach, dnia ……..2021r., pomiędzy: 

 

Powiatem Głubczyckim z siedzibą przy ul. Kochanowskiego 15 w Głubczycach, reprezentowanym przez 

Zarząd Powiatu w imieniu, którego działa: 

- Piotr Soczyński - Starosta Głubczycki,  

- Anita Juchno - Wicestarosta Głubczycki, 

 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

Panem ……………………………………………..z siedzibą : …………………………………………… 

 

zwanym dalej Inspektorem nadzoru inwestorskiego 

 

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Ochrona różnorodności biologicznej w Subregionie 

Południowym na terenie powiatów głubczyckiego, nyskiego i prudnickiego” dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej V: Ochrona środowiska, 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 –Pielęgnacja Pomnika Przyrody 

Alei Lipowej w Głubczycach 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się wykonać na jego rzecz prace 

polegające na: specjalistycznym kompleksowym nadzorze inwestorskim nad realizacją zadania 

pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

a. Oferta Inspektora nadzoru inwestorskiego stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

b. Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WPN.6401.113.2020.AP z 

dnia 20 stycznia 2021 r. wraz ze zmianą z dnia 22 lipca 2021 r. – zezwolenie na zniszczenie 

siedlisk oraz umyślne przeniesienie form rozwojowych pachnicy dębowej oraz decyzja 

Burmistrza Głubczyc nr KI.6131.140.2021.KC z dnia 15 lipca 2021 r. – zezwolenie na usunięcie 

drzew, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

c. Inwentaryzacja Przyrodnicza Pomnika Przyrody Aleja Lipowa w Głubczycach opracowana  

przez Landgreen Architektura Krajobrazu Kamil Ląd, maj 2020 r. wraz z Aktualizacją z marca 

2021 r. i lipca 2021 r. ( forma elektroniczna – płyta CD ), stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszej 

umowy. 
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§ 2 

Obowiązki i prawa Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do wykonania zadania zgodnie z postanowieniami 

niniejszej umowy, załącznikami do umowy określonymi w § 1 ust. 2 umowy, a także zgodnie  

z obowiązującymi wytycznymi, przepisami i normami, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru 

świadczonych usług. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, iż: 

a. posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie z zakresu dendrologii, ochrony i pielęgnacji drzew 

oraz wykształcenie i przygotowanie zawodowe potwierdzone ukończeniem, w rozumieniu 

przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce, co najmniej studiów pierwszego stopnia lub studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunkach związanych z kształceniem 

w zakresie nauk przyrodniczych, rolniczych lub leśnych. 

b. posiada odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie z zakresu nadzoru nad pracami 

pielęgnacyjnymi zieleni,  

c. szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił w swojej ofercie  

i dokonał prawidłowej wyceny prac, 

d. rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne 

do zrealizowania Przedmiotu umowy, 

e. zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich wymogów etyki zawodowej mających na celu 

ochronę dóbr i interesów Zamawiającego, 

f. zobowiązuje się do popierania i ochrony interesów Zamawiającego w kontaktach z osobami 

trzecimi. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do informowania Zamawiającego w formie 

pisemnej o wszelkich istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonanie 

Przedmiotu umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia 

powzięcia informacji o ich zaistnieniu. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do zapewnienia stałego kontaktu z Zamawiającym.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu 

cotygodniowego pisemnego sprawozdania z zaawansowania prowadzonych przez Wykonawcę prac 

dot.  „Pielęgnacji pomnika Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach” jak również z prac prowadzonych 

w ramach nadzoru entomologicznego i ornitologicznego. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uczestnictwa w prowadzonych pracach bez wcześniejszego 

zawiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości prac do wykonania w przypadku wystąpienia siły 

wyższej i szkód nią spowodowanych. 

8. Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należy w szczególności: 

a. reprezentowanie Zamawiającego, podczas realizacji zadania pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody 

Alei Lipowej w Głubczycach, poprzez sprawowanie kontroli zgodności wykonywanych prac  

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b. sprawdzanie jakości wykonywanych robót a w szczególności zapobieganie niewłaściwemu 

wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych, wycinki oraz sadzenia drzew, 

c. sprawdzanie jakości materiału przeznaczonego do sadzenia oraz sposobu jego sadzenia, 

d. potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz usunięcia wad, 

e. każdorazowe sporządzanie notatek w przypadku zaistnienia okoliczności istotnych dla 

prawidłowego i terminowego wykonania zadania pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej 
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w Głubczycach oraz niezwłoczne informowanie o tych okolicznościach Zamawiającego, 

f. wskazywanie ewentualnych odstępstw od ustaleń dokumentacji stanowiącej załącznik nr 3 do 

niniejszej Umowy ze stanem faktycznym, składanie propozycji ulepszających oraz ich wdrażanie 

w porozumieniu z Inwestorem oraz Wykonawcą zadania, 

g. końcowy obmiar oraz wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew, wykonane w oparciu  

o szacunek brakarski z dnia 29 marca 2021 r. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji ma prawo do: 

a. wydawania Wykonawcy zadania pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej                                

w Głubczycach poleceń dotyczących w szczególności usunięcia nieprawidłowości lub 

stwierdzonych zagrożeń, żądania przedstawienia dokumentów potwierdzających jakość 

materiału sadzeniowego oraz wszelkich materiałów i środków technicznych z których 

Wykonawca korzysta, 

b. żądania od Wykonawcy zadania pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej  

w Głubczycach dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych prac  

a także wstrzymania dalszych robót w przypadku rażących uchybień. 

 

§ 3 

Termin wykonywania prac 

 

1. Termin realizacji przedmiotu Umowy obejmuje okres realizacji zadania pn. : Pielęgnacja Pomnika 

Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach nie dłuższy niż do dnia 30.09.2022 r. - z zastrzeżeniem                             

ust. 2 i ust. 3. 

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia 

robót, rozliczenia końcowego, zakończenia odbioru końcowego i podpisania protokołu końcowego 

odbioru przedmiotowej inwestycji, sprawdzenia faktury za wykonanie zadanie oraz faktury za zakup 

pozyskanego drewna. 

3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji prac, o których mowa w ust. 1, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego będzie pełnił bez dodatkowego wynagrodzenia swoją funkcję w zakresie określonym 

w niniejszej Umowie, do czasu zakończenia i odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach 

umowy na wykonanie zadania pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach. 

 

§ 4 

Wynagrodzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

1. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają 

w formie wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości: 

       (słownie : ……………………………………………) netto,  

powiększone o podatek VAT w kwocie ………………………….. (słownie: ………………………),  

co daje łącznie wynagrodzenie w kwocie …………….. (słownie: ) brutto……………………………. 

2. Ceny jednostkowe brutto zawarte w ofercie Inspektora nadzoru inwestorskiego są cenami ostatecznymi 

i niezmiennymi przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy.  

3. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego obejmuje wszystkie czynności niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy, bez względu na faktyczny zakres robót niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy.  

4. Wynagrodzenie Inspektora nadzoru inwestorskiego za wykonanie przedmiotu umowy nie podlega 

waloryzacji. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1              
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w przypadkach nieprzewidzianych w umowie nawet, jeśli w chwili zawarcia umowy, Wykonawca nie 

przewidział wszystkich kosztów niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP :……………….. 

6. Cena brutto płatna będzie w złotych polskich (PLN) na podstawie faktury wystawionej przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. 

7. Płatność zostanie dokonana w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT 

przelewem na rachunek bankowy nr ……………………………………. Zamawiający zapłaci za 

wykonaną usługę na w/w rachunek bankowy, który według oświadczenia Inspektora nadzoru 

inwestorskiego jest rachunkiem firmowym, do którego bank prowadzi rachunek VAT. 

8. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych. Inspektor nadzoru inwestorskiego może 

wystawić fakturę nie wcześniej niż po dokonaniu odbioru wszystkich robót realizowanych w ramach 

umowy na wykonanie zadania pn.: Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej w Głubczycach, 

protokołem odbioru z adnotacją „bez zastrzeżeń” lub równorzędną, podpisanym przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w.w. zdania. 

9. Za datę zapłaty strony uznają obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego nie może przenieść praw ani obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę 

trzecią. 

 

§ 5 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 niniejszej 

Umowy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 4 ust. 1 

niniejszej Umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należnego mu wynagrodzenia.  
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§ 6 

Odstąpienie 

 

1. Zamawiający może aż do momentu zakończenia realizacji przedmiotu umowy odstąpić od umowy lub 

jej części w przypadkach przewidzianych Kodeksem cywilnym, w przypadkach określonych  

w umowie, a także w następujących sytuacjach: 

a. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie  

od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach; w takim przypadku nie ma zastosowania postanowienie § 6 ust. 2 

niniejszej Umowy; 

b. W przypadku odstąpienia od wykonania zadania „Pielęgnacja Pomnika Przyrody Alei Lipowej         

w Głubczycach” przez którąkolwiek ze Stron. 

c. Jeśli Wykonawca, pomimo pisemnego upomnienia przez Zamawiającego wykonuje swoje 

zobowiązania wynikające z umowy z istotnym naruszeniem postanowień umowy, obowiązujących 

przepisów prawa lub właściwych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień i innych aktów 

wymaganych w związku z realizacją umowy; 

d. Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego 

złożonego na piśmie; 

e. Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

 

2. W przypadkach, o których mowa w § 6 ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

 

1. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

Prawa zamówień publicznych.  

3. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – jeden egzemplarz dla Wykonawcy, 

oraz jeden egzemplarz dla Zamawiającego.  

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła : Ewa Sowińska 

                      Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
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