Załącznik nr 2
UMOWA nr……..
zawarta w dniu ......................... r. pomiędzy Gminą Mniszków, ul. Powstańców Wielkopolskich
10, 26-341 Mniszków zwaną w dalszym ciągu Zamawiającym, reprezentowaną przez:
Pawła Werłosa - Wójta Gminy Mniszków, ul. Powstańców Wlkp. 10, 26 - 341 Mniszków, przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Agnieszki Wójcik
a
..................................... ………, z siedzibą w .................................................. .…., NIP:......................... ,
REGON………………………, wpisaną do rejestru KRS lub CEIDG pod nr……………………….
Reprezentowaną przez………………………………, zwanym dalej Wykonawcą.
Podstawa prawna zawarcia umowy Kodeks Cywilny w związku z art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2018 r.poz.1986 ze zm.)

§1
1.Wykonawca zobowiązuje się pełnić obowiązki inspektora nadzoru
inwestorskiego nad realizacją robót inwestycyjnych dla zadania pn. ,,Ograniczenie degradacji
Sulejowskiego Parku Krajobrazowego na terenie gminy Mniszków poprzez budowę
infrastruktury turystycznej oraz małej architektury” w systemie zaprojektuj-wybuduj.
2.Inspektor nadzoru inwestorskiego koordynuje i odpowiada za realizację inwestycji w zakresie zgodności
z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym
3.Inspektor nadzoru odpowiada za rozliczenia finansowe ww. zadania, zgodne z ofertą
wykonawcy robót budowlanych.
4.Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego niniejszą umową,
przepisami i ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z dnia 8 marca 2016,
poz.961, poz.1165, poz.1250, poz. 2255).
4. Szczegółowy zakres obowiązków zawiera zapytanie ofertowe stanowiące integralną część
umowy.
§2
Całkowity koszt nadzoru ustalony został na kwotę ...................... zł ( ........................... zł) brutto,
§3
Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 30.04.2020r.
§4
Zamawiający dokona odbioru usługi po odbiorze końcowym robót budowlanych i rozliczeniu
finansowym inwestycji w formie zatwierdzonego kosztorysu powykonawczego.
§5
Należność za wykonane usługi uregulowana będzie przelewem po przedłożeniu rachunku, na
konto Wykonawcy nr: ..................................................................................................................

§6
Spory powstałe w trakcie wykonywania niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwe
wg. miejsca siedziby Zamawiającego, sądy powszechne.

§7
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Postępowania
Cywilnego.
§8
Umowa niniejsza została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla
Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Załączniki
- zapytanie ofertowe z dnia
- oferta z dnia

Zamawiający

Wykonawca

