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Załącznik nr 5 – wzór umowy 

 
UMOWA NR ……………………… 

 
zawarta w dniu...............2020 roku w Przywidzu, pomiędzy  
 
Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, NIP 591-12-92-435, zwaną w dalszej treści 
umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 
………………………….  - ………………………… 
 
a 
 
...................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................... 
................................................................NIP: ........................................REGON ..................................... 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” lub „Inżynierem kontraktu” , reprezentowanym 
przez: 
 
1. .................................................. - ............................................... 
2. .................................................. - ............................................... 
 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego znak sprawy: ……..………………, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),  Strony zawierają umowę 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest:  

1.1.  Część I: Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz 
przepisami wykonawczymi dla zakresu obejmującego kanalizację sanitarną Odcinek VII – 
Pomlewo. 

1.2. Część II: Pełnienie, od dnia 04.01.2021 r., funkcji Inżyniera Kontraktu nad kontynuacją 
realizowanego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji 
Przywidz”, pełniącego funkcję Inspektora nadzoru inwestorskiego, kompleksowo 
koordynującego i odpowiadającego przed Zamawiającym za pozostałych Inspektorów 
(wielobranżowych) nadzoru inwestorskiego, w ramach których: 
1) Inżynier kontraktu nadzoruje, monitoruje i składa raporty w trakcie i po zrealizowaniu 

rzeczowym projektu; rozlicza projekt; bierze udział w czynnościach odbioru: częściowego, 
końcowego, pogwarancyjnego; pośredniczy w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a 
wykonawcami  robót. 

2) Inżynier kontraktu działa zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w 
szczególności Prawa budowlanego oraz wiedzą techniczną, a także warunkami umowy Nr 
RPPM.11.03.00-22-0028/16 z dnia 06 października 2016 r. o dofinansowanie Projektu wraz 
z Aneksami. 

2. Inżynier kontraktu działa zgodnie z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa, w szczególności 
Prawa budowlanego oraz wiedzą techniczną, a także warunkami umowy Nr RPPM.11.03.00-22-
0028/16 z dnia 06 października 2016 r. o dofinansowanie Projektu wraz z Aneksami, zawartej 
pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Przywidz. 
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§ 2 
1. Wykonawca będzie wykonywał usługę zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi Kontraktu w 

Umowie,  w szczególności: 
1) pełnienie funkcji podstawowej, która obejmuje równocześnie funkcję Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, kompleksowo koordynującego i odpowiadającego przed zamawiającym za 
pozostałych Inspektorów (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego określonego Prawem 
Budowlanym,  

2) nadzorowanie, monitorowanie i składanie raportów w trakcie i po zrealizowaniu rzeczowym 
projektu; rozliczanie projektu; udział w czynnościach odbioru: częściowego, końcowego, 
gwarancyjnego; pośredniczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami  robót. 

2. Realizacja Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz”, 
będzie podzielona na następujące etapy: 
a) Etap I Projektu obejmuje dokończenie realizacji oczyszczalni ścieków 5200 RLM (rozpoczętej 

w lipcu 2018 r., przerwanej we wrześniu 2019 r. i wznowionej w maju 2020 r.), tj. wykonanie 
robót budowlanych (łącznie z ich protokolarnym odbiorem końcowym), zgodnie z 
dokumentacją projektową i dokumentacją budowy zakresu wykonanego,  bieżące rozliczanie 
finansowo-rzeczowe budowy, monitoring i sprawozdawczość, 

b) Etap II Projektu – kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przywidz (w 
zakresie: odcinek II - Jodłowno i Marszewska Góra, odcinki III, IV i VI – Gromadzin oraz 
odcinek VII - Pomlewo) obejmująca wykonanie robót budowlanych, łącznie z ich 
protokolarnym odbiorem końcowym, zgodnie z dokumentacją projektową, bieżące rozliczanie 
finansowo-rzeczowe budowy, monitoring i sprawozdawczość.  

3. Wykonawca wykona usługę z najwyższą starannością, w ścisłej współpracy z Zamawiającym 
(koordynatorem projektu z ramienia zamawiającego), stosując się do jego zaleceń oraz wymogów i 
wytycznych obowiązujących przy realizacji Projektu współfinansowanego ze środków RPO WP na 
lata 2014-2020. 

4. Wszystkie wymienione dokumenty umowy należy traktować jako wzajemnie się objaśniające i 
uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały miejsce, nie 
będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez Wykonawcę zakresu Przedmiot Umowy, ani do 
zmiany sposobu ich wykonania. 

 

§ 3 
1. Zamawiający upoważnia do działania w swoim imieniu, w zakresie realizacji Umowy, następujące 

osoby – koordynatora projektu: Tomasza Herbasza – Inspektor  ds. inwestycji. 
2. Zamawiający może powierzyć część swoich uprawnień innym osobom, o czym winien powiadomić 

na piśmie Inżyniera kontraktu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w § 
3 ust 1. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Inżyniera kontraktu. 

3. Wykonawca oświadcza, że do realizacji Przedmiotu Umowy skieruje niżej wymienione osoby 
posiadające odpowiednie uprawnienia wymagane obowiązującym prawem, na powierzonych im 
stanowiskach: 
1) Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu - ...........................................................................(imię 

i nazwisko) 
2) Inspektor Nadzoru branży sanitarnej - ...............................(imię i nazwisko, nr 

uprawnień…………….., wydane przez ...............) 
3) Inspektor Nadzoru branży konstrukcyjno-budowlanej - .....................................(imię i nazwisko, 

nr uprawnień......., wydane przez ................) 
4) Inspektor Nadzoru branży elektrycznej - .............................................................(imię i nazwisko, 

nr uprawnień......., wydane przez …………………..) 
5) Inspektor Nadzoru branży drogowej - ...................................(imię i nazwisko, nr 

uprawnień............., wydane przez ……………….) 
6) Specjalista ds. rozliczeń - ..............................(imię i nazwisko), 
7) Specjalista ds. zamówień publicznych i raportowania - ……………………… (imię i nazwisko). 

4. Koordynator Zespołu Inżyniera Kontraktu jest osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym 
w trakcie trwania Umowy w zakresie jej realizacji. 
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5. Zamawiający może wystąpić z pisemnym wnioskiem do Wykonawcy o zmianę którejkolwiek z osób 
personelu określonego w § 3 ust 3, jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków 
wynikających z postanowień Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż osoby określone w § 3 ust 3 pozostają w jego dyspozycji. 
 

§ 4 
1. Umowa zostaje zawarta od dnia jej podpisania do 31.12.2021 r.  
2. Przedmiot Umowy określony w § 1 będzie realizowany w etapach opisanych w § 2 ust. 2 Umowy, z 

tym że rozpoczęcie realizacji etapu III nastąpi nie wcześniej jak po zakończeniu budowy 
oczyszczalni ścieków i uzyskaniu pozwolenia na jej użytkowanie. 

3. Okres wykonania Przedmiotu Umowy ulega przedłużeniu, w przypadku gdy zajdzie konieczność 
przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych i dokonanie stosownych odbiorów, na 
zasadach opisanych w § 6 ust. 5. 
 

§ 5 
4. W ramach Umowy Wykonawca zobowiązuje się do:  
1.1. W ramach przygotowania i prowadzenie postępowania/ń o udzielenie zamówienia publicznego: 

1) dokonanie analizy dokumentacji projektowej obejmującej zakres robót przewidziany objęty 
postepowaniem, pod względem kompletności i aktualności uzgodnień, 

2) ustalenie na piśmie z Zamawiającym zakresu przedmiotu/ów zamówienia, 
3) współpraca z Jednostką Projektową w zakresie doprecyzowania przedmiotu zamówienia i 

dokonania aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, celem ustalenia szacunkowej wartości 
zamówienia, 

4) opracowanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, w tym 
wzoru umowy oraz projektu ogłoszenia o zamówieniu celem ewentualnego przesłania 
niezbędnej dokumentacji do obowiązkowej kontroli ex-ante, 

5) przekazanie, poprzez Zamawiającego, obowiązujących ogłoszeń do BZP, 
6) dokonywanie ewentualnej modyfikacji SIWZ i/lub zmian w ogłoszeniu o zamówieniu, jeżeli 

zajdzie taka konieczność, 
7) współdziałanie z Zamawiającym i Jednostką Projektową w zakresie udzielenia odpowiedzi na 

zapytania do treści SIWZ, składane przez wykonawców w trakcie prowadzonego 
postępowania, , 

8) sukcesywne prowadzenie protokołu z postępowania, 
9) przygotowanie wezwań do złożenia dokumentów wymaganych postanowieniami SIWZ, 
10) współudział w czynnościach badania złożonych ofert, 
11) przygotowanie wezwań do uzupełnienia ofert i złożenia wyjaśnień, 
12) przygotowanie zawiadomienia o wyborze oferty lub o unieważnieniu postępowania. 

1.2. W ramach pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, w tym nadzoru inwestorskiego nad kontynuacją  
realizowanego Projektu: 

1) Protokolarnego przejęcia obowiązków od dotychczasowego Inżyniera Kontraktu,  w tym 
przejęcia dokumentów związanych z realizacją inwestycji oraz jej zaawansowaniem rzeczowo-
finansowym na dzień przejęcia obowiązków (wg stanu na 31.12.2020 r.). 

2) Posiadania przez cały okres trwania umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej w wysokości nie 
mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto z tytułu odpowiedzialności cywilnej prowadzonej 
działalności. Na każde wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 
dowody dotrzymywania warunków umowy ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek. 
Brak ciągłości umowy ubezpieczenia, w tym nie zapłacenie należytych składek, może stanowić 
podstawę do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy. 

3) Wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umowy, z należytą 
starannością i skutecznością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego i 
obowiązującymi przepisami w oparciu, o które Wykonawca realizuje przedmiot umowy oraz 
zgodnie z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej i inżynierskiej, ekonomicznej, prawniczej i 
innej, które dotyczą przedmiotu Umowy. We wszystkich sprawach związanych z przedmiotem 
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zamówienia, Wykonawca zawsze będzie popierał i chronił interesy Zamawiającego w 
kontaktach ze Stronami trzecimi. 

4) Informowania na bieżąco Zamawiającego o postępie i zaangażowaniu finansowym robót 
budowlanych. 

5) W terminie do 7 dni, na każde pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany 
będzie udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu 
zamówienia. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego, 
skontrolować lub zbadać gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz 
sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usług. 

6) Pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego i koordynatora czynności Inspektorów 
nadzoru inwestorskiego oraz ustanowienie Inspektorów nadzoru we wszystkich branżach, 
występujących w zadaniu zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i zapewnienie skutecznego 
nadzoru. 

7) Złożenia oświadczeń ustanowionych inspektorów nadzoru o przejęciu obowiązków, z datą 
zapewniającą ciągłość nadzoru inwestorskiego. 

8) Udział w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót terenu budowy, w tym przygotowanie 
protokołu przekazania terenu (dla zakresów rozpoczynanych w 2021 r.). 

9) Egzekwowania od wykonawcy robót jego obowiązków wynikających z umowy zawartej z 
Zamawiającym i kontrola ich przestrzegania. 

10) Kontrolowania w sposób ciągły jakości robót oraz wbudowywanych materiałów zgodnie z 
wymogami specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej, bieżące archiwizowanie 
wszelkich atestów, deklaracji, certyfikatów itp. 

11) Stałego monitorowania i kontroli postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót. 

12) Informowania Zamawiającego, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszelkich zagrożeniach 
występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu 
wykonania lub zwiększenie kosztów. 

13) Koordynacji i kontroli wykonywania robót. 
14) Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową w 

zakresie wszystkich branż z pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej. 

15) Wydawania zgodnie z ustawą Prawo budowalne Kierownikowi budowy/robót poleceń, 
dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także 
odkrywek oraz poświadczenie usunięcia wad. 

16) Żądanie wstrzymania robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 
zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

17) Obsługi dokumentacyjnej budowy, prowadzenie dokumentacji fotograficznej budowy, 
poszczególnych jej etapów, w tym wszystkich odbiorów budowlanych, z pisemnym 
komentarzem dla zamawiającego. 

18) Opracowania projektu Procedury Obiegu Dokumentów do stosowania dla poszczególnych 
zadań. 

19) Ustalania zakresu ewentualnych robót zamiennych oraz współudział w opracowywaniu 
protokołów konieczności wykonania tych robót. 

20) Przeprowadzania odbiorów robót zanikających (ulegających zakryciu), uczestniczenie w 
próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania. 

21) Organizowania i prowadzenia regularnych narad koordynacyjnych (nie rzadziej niż jeden raz w 
ciągu dwóch tygodni) z Wykonawcami poszczególnych zadań, podwykonawcami, nadzorem 
autorskim i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego, przy współudziale przedstawiciela 
Zamawiającego, w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych, omówienia postępu 
robót i ich jakości, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności 
wykonywania robót z przepisami prawa, orzeczeń i uzgodnień właściwych organów. 

22) Obecności koordynatora na terenie budowy 1 x w ciągu tygodnia, w tym  na naradzie 
koordynacyjnej oraz dodatkowo na wezwanie zamawiającego. 

23) Obecności inspektora sanitarnego na terenie budowy nie rzadziej niż 1 x w tygodniu oraz na 
wezwanie zamawiającego. 
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24) Obecności pozostałych inspektorów na terenie budowy nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu (w 
okresie wykonywania robót danej branży) oraz na wezwanie  zamawiającego. 

22) Uczestniczenia w organizowanych przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór nad usuwaniem 
wad i usterek w okresie rękojmi i/lub gwarancji (w zakresie robót nadzorowanych oraz 
przejętych w ramach kontynuacji) – na zasadach i warunkach określonych w odrębnej 
umowie. 

23) Organizowania i dokonywania odbiorów częściowych i końcowych wykonanych robót przy 
udziale przedstawiciela zamawiającego, przygotowanie dokumentacji odbiorczej oraz list wad i 
usterek z terminem ich usunięcia, m.in:  
a) sprawdzenie kompletności dokumentów odbiorowych przekazanych przez wykonawcę, w 

tym: zamontowanego wyposażenia i urządzeń (karty gwarancyjne, instrukcje itp.), 
b) wystąpienie do zamawiającego z wnioskiem o powołanie komisji odbioru końcowego, 

następnie powiadomienie o odbiorze wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego i 
przeprowadzenie procesu odbioru końcowego wraz ze sporządzeniem protokołu. 

25) Wyegzekwowania od wykonawcy robót dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej i 
przekazanie jej (uporządkowanej i kompletnej) zamawiającemu, 

26) Pomocy merytorycznej zamawiającemu w przypadku sporów prawnych uczestników procesu 
inwestycyjnego, w tym także dotyczących odstąpienia od pierwszej umowy na budowę 
oczyszczalni ścieków. 

27) Sporządzania Miesięcznych Raportów Nadzoru o postępie realizacji umów o roboty 
budowlane, wg wytycznych Zamawiającego i przedkładanie ich Zamawiającemu w terminie do 
każdego 10 dnia roboczego miesiąca następnego.  

28) Kontroli kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji, w tym: 
a) analiza harmonogramów płatności wykonawców robót i przedkładanie jej wyników 

przedstawicielowi Zamawiającego, 
b) sprawdzanie dokumentów rozliczeniowych, 
c) sprawdzanie prawidłowości wystawianych faktur częściowych pod kątem wystąpienia 

przesłanek do ich wystawienia, zakresu robót i kwoty do zapłaty, na zasadach 
określonych w umowie z Wykonawcą zadania, w terminach umożliwiających złożenie 
wniosku/ów o płatność, 

d) wnioskowanie o naliczenie kar umownych wobec wykonawcy robót oraz określenie 
wysokości szkody i ewentualnie odszkodowania, w przypadkach gdy wysokość szkody 
przewyższa wysokość określonych przez strony kar umownych, 

e) ustalenie podstaw i wysokości odszkodowania należnego zamawiającemu, w przypadku 
nienależytego bądź wadliwego wykonania robót, 

f) przygotowywanie rozliczeń końcowych, 
g) pomoc w przygotowaniu wniosków o płatność, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym 

oraz współudział w przygotowaniu ewentualnych odpowiedzi na uwagi Instytucji 
Zarządzającej. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy także wspieranie Zamawiającego przy realizacji projektu w 
ramach RPO WP 2014-2020 oraz przygotowanie elementów dokumentacji obowiązującej w 
procedurze dofinansowania Projektu w ramach RPO WP 2014-2020 z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej oraz zgodnych z wytycznymi krajowymi i prawem wspólnotowym (Zamawiający 
zwany jest tutaj Beneficjentem): 
a) pomoc Zamawiającemu w przygotowywaniu projektu zmian harmonogramu rzeczowo - 

finansowego realizacji projektu, 
b) uczestniczenie, na wniosek Zamawiającego, w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję 

Zarządzającą lub inną uprawnioną do tego instytucję na miejscu realizacji projektu w celu 
zbadania zgodności z wnioskiem o dofinansowanie projektu w ramach RPO WP 2014-2020 
oraz zakładanymi we wniosku rezultatami przez cały okres realizacji przedmiotowego projektu. 

3. W ramach Umowy Zamawiający zobowiązuje się do:  
a) przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji projektowej, będącej postawą 

przygotowania postepowań o zamówienie publiczne oraz podstawą realizacji nadzorowanych 
robót budowlanych, w tym rozbiórkowych; 
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b) przekazania Wykonawcy kompletnej dokumentacji formalno-prawnej związanej z relacją 
nadzorowanych robót, w tym pozwoleń na budowę, warunków przyłączeniowych, pozwolenia 
wodno-prawnego wraz z operatem wodnoprawnym, itp. 

c) zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, w tym udziału w 
naradach koordynacyjnych; 

d) zapewnienia aktualizacji decyzji, uzgodnień, warunków technicznych, itp., będących podstawą 
realizacji robót budowlanych; 

e) zatwierdzenia, opracowanego przez Inżyniera Kontraktu, projektu dokumentacji do 
przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w tym projektu ogłoszenia, 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia z załącznikami oraz wzoru umowy; 

f) powołania komisji do zbadania i oceny złożonych ofert przetargowych,  
g) dokonania wyboru wykonawców robót lub podjęcia decyzji o unieważnieniu danego 

postępowania;  
h) podpisania umów z wybranymi w przetargach wykonawcami robót;  
i) przekazania Inżynierowi Kontraktu kopii wybranych ofert wraz z kosztorysami ofertowymi, 

kopii podpisanych umów na wykonanie robót budowlanych wraz z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, kopii potwierdzenia przekazania kompletu dokumentacji projektowej 
dla wykonawcy robót;  

j) zatwierdzanie, opracowanej przez Inżyniera Kontraktu, projektu Procedury Obiegu 
Dokumentacji, dla każdego z zadań;  

k) zatwierdzanie, zaopiniowanych przez Inżyniera Kontraktu, dokumentów przedkładanych przez 
Wykonawcę robót, a wynikających z Procedury Obiegu Dokumentacji; 

l) sprawdzanie i zatwierdzanie przedkładanych przez Inżyniera Kontraktu Miesięcznych 
Raportów Nadzoru – w ciągu 5 dni od daty otrzymania; 

m) udziału w naradach koordynacyjnych swojego uprawomocnionego przedstawiciela, 
n) podejmowania wiążących decyzji w sprawach tego wymagających, w tym zatwierdzania lub 

odrzucania zmian projektowych, zatwierdzania lub odrzucania protokołów koniczności dot. 
robót zamiennych i dodatkowych oraz innych wystąpień wykonawcy robót; 

o) przekazywania Inżynierowi Kontraktu wszelkich dokumentów niezbędnych do realizacji jego 
obowiązków, w tym kopii umowy na dofinansowanie Projektu wraz z kopią Wniosku, 

p)  pokrycia kosztów wszelkich działań wykonawcy, uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym, 
mających na celu ochronę Zamawiającego, w tym kosztów postępowań sądowych, ekspertyz, 
badań, itp. 

 

§ 6 
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie umowne 

ryczałtowe w wysokości netto ……………… PLN (słownie złotych: 
…………………………………………..) plus podatek VAT w stawce 23% tj. ……………… PLN 
(słownie złotych: ……………………….………..), co daje kwotę brutto …………………… PLN 
(słownie złotych: ……………………………………...). 

2. Cena określona w ust.1 obejmuje: 
a) przygotowanie i prowadzenie postępowania o zamówienie publiczne na wybór wykonawców 

robót budowlanych dla zakresu kanalizacji sanitarnej Części VII – Pomlewo - ………zł netto, 
b) pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu, w tym wielobranżowego nadzoru inwestorskiego  – 

w kwocie …… zł netto.  
3. Cena podana w ust. 1 i 2 powyżej, jest ceną ryczałtową i zawiera wszelkie koszty niezbędne dla 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy w terminie określonym w § 4 ust. 1 oraz wszelkie 
podatki i opłaty.  

4. W przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, część wynagrodzenia, 
której będą dotyczyć zmienione przepisy prawa ulega odpowiedniej zmianie, poprzez doliczenie 
nowej stawki podatku VAT do pozostającej do rozliczenia kwoty netto i wymaga sporządzania 
aneksu do Umowy. 

5. Rozliczenie przedmiotu Umowy nastąpi fakturami częściowymi. 
6. Podstawą wystawiania faktur za pełnienie czynności wynikających z niniejszej umowy będzie: 

a) dla wynagrodzenia określonego w ust. 2 lit a) tj. za przygotowanie postępowania o zamówienie 
publiczne, podstawą wystawienia faktur będzie Informacja o rozstrzygnięciu postępowania, 
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b) dla wynagrodzenia określonego w ust. 2 lit b) tj. za pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w 
tym nadzoru inwestorskiego nad realizacją Przedmiotu Umowy, podstawą wystawienia faktur 
będzie przyjęty i podpisany przez Zamawiającego Miesięczny Raport Nadzoru o postępie 
realizacji umów o roboty budowlane. 

7. Faktury częściowe za pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu w tym nadzoru inwestorskiego 
nad realizacją Przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 6 lit. b) wystawiane będą raz w miesiącu, 
w równych ratach, w wysokości określonej w Harmonogramie Płatności. 

8. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, przedłożył Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram 
Płatności, który określa wysokość miesięcznego wynagrodzenia za pełnienie obowiązków 
Inżyniera Kontraktu, obliczoną jako iloraz wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 lit. b) 
przez 12 miesięcy realizacji.  

9. W przypadku wydłużenia terminu pełnienia czynności Inżyniera Kontraktu, Inżynierowi Kontraktu 
przysługiwać będzie wynagrodzenie proporcjonalnie do wydłużenia czasu trwania umowy, gdzie 
wartość wynagrodzenia obliczona zostanie jako iloraz liczby dodatkowych miesięcy realizacji 
umowy i wynagrodzenia za jeden miesiąc, określonego w Harmonogramie płatności, o którym 
mowa w ust. 8.  

10. Wynagrodzenie za wykonany Przedmiot Umowy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy Nr _______________________________________ w terminie do 21 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem 
wymaganych dokumentów. 

11. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
12. Rozliczenie między stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

 

§ 7 
1. Nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy uprawnia Zamawiającego do naliczania kar 

umownych w wysokości 0,02 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1 
powyżej,  za każdy dzień zwłoki w wykonaniu tych obowiązków. 

2. Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków Wykonawcy, skutkująca koniecznością  
poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń 
wykonawców lub na zastępcze usuwanie wad i usterek ze środków własnych Zamawiającego, 
uprawnia Zamawiającego do stosownego obniżenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu. 

3. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust.1 powyżej. 

4. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 
uprawnia Zamawiającego do naliczenia kary w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 6 ust.1 powyżej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
faktycznie poniesionej szkody. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

7. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu zapłaty kar umownych tylko jeśli 
udowodni, że zwłoka nie powstała z jego winy lub innych osób, za które ponosi odpowiedzialność, 
a zwłoce tej nie mógł zapobiec. 

 

§ 8 
1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w trybie i na zasadach określonych w art. 145 

ustawy Pzp, w przypadkach określonych w niniejszej umowie, Kodeksie cywilnym, a także 
przypadku gdy: 
1) Wykonawca bez usprawiedliwienia nie wykonuje obowiązków wynikających z umowy,  
2) Wykonawca nie reaguje na usprawiedliwione wskazówki Zamawiającego dotyczące zmiany 

sposobu wykonywania umowy,  
3) Wykonawca zwleka dłużej niż 7 dni z odpowiedzią na kierowaną do niego przez 

Zamawiającego korespondencję lub nie stawia się, bez usprawiedliwienia,  na wymaganych 
procesem inwestycyjnym naradach, inspekcjach lub próbach.  
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2. Wykonawca może odstąpić od niniejszej umowy gdy: 
1) Zamawiający rezygnuje z kontynuacji wykonywania robót budowlanych objętych usługa 

Inżyniera Kontraktu, 
2) Zamawiający zalega z płatnościami należności dla Wykonawcy przez okres ponad 30 dni. 

3. Prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonać w terminie do 60 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach je uzasadniających .  

4. Zmiany Umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust. 4. 
5. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej 
jednej okoliczności z wymienionych poniżej: 
1) Zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku następstwa działania organów administracji, w 

szczególności przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy 
administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji 
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; o ile ww. okoliczności nie są następstwem winy 
umyślnej lub nieumyślnej Wykonawcy i o ile opóźnieniom tym Wykonawca nie mógł zapobiec 
działając z najwyższą starannością. 

2) Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku podpisania aneksu z wykonawcą robót, 
przedłużającego termin wykonania umowy.  

3) Zmiana wynagrodzenia w przypadku: zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w 
trakcie realizacji Umowy, w szczególności dotyczących przepisów podatkowych, np. zmiany 
ustawowej stawki podatku VAT, na warunkach określonych w § 6 ust.4 umowy. 

4) Zmiana wynagrodzenia w przypadku wydłużenia terminu pełnienia usługi Inżyniera Kontraktu, 
na warunkach określonych w § 6 ust.9 umowy.  

5) Zmiana osób wykonujących zadanie na posiadające co najmniej taką samą wiedzę,  
doświadczenie i kwalifikacje, jak osoba zastępowana. 

6. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 
konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

7. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 4 powyżej mogą nastąpić wyłącznie w formie aneksu 
podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

1. Inżynier kontraktu nie może dokonać cesji swojej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na 
rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

2. Inżynier kontraktu nie jest uprawniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego. 

3. Zawiadomienia, wezwania lub upomnienia będą sporządzane na piśmie i mogą być doręczone 
Inżynierowi kontraktu przez wręczenie bezpośrednio jednej z osób określonych w § 4 ust 3 pkt. 1) 
lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

4. Strony podejmą wszelkie wysiłki w celu polubownego rozwiązania jakichkolwiek sporów 
dotyczących postanowień niniejszej umowy, które mogą powstać pomiędzy nimi. Po powstaniu 
sporu strony powiadamiają siebie wzajemnie na piśmie o swoich stanowiskach dotyczących sporu, 
a także o możliwym sposobie jego rozwiązania. Jeżeli strony uznają za właściwe, zorganizują 
spotkanie i podejmą próbę rozstrzygnięcia sporu. Każda ze stron odpowie na żądanie 
polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego żądania. Okres do 
osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia wynosi 14 dni. W przypadku nie osiągnięcia 
polubownego rozstrzygnięcia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego. 
Strony ustalają, że sądem właściwym będzie sąd siedziby zamawiającego. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. 
Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów 

uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w szczególności 
do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności 
zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa 
Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób naruszający 
jego dobre imię, renomę lub inny interes. 

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie 
obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie 
podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu. 
 

§ 11 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Regulaminu, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego. 
2. Spory pomiędzy Stronami, mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej Umowy, rozstrzygane będą 

polubownie, a po wyczerpaniu takiej możliwości na drodze sądowej – wyłącznie właściwym jest 
Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Przed wszczęciem sporu Strony mogą wspólnie podjąć próbę jego rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem bezstronnego mediatora.  

 

§ 12 
1. Zmiany niniejszej Umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone 

przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 
2. Umowa podlega prawu polskiemu. 
3. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Inżyniera Kontraktu. 
 

 
                     Zamawiający                                                                        Wykonawca 
 
        ………………………………………                                     ………………………………….. 


