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UMOWA 

 

(wzór) 

 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO  

ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

2014 - 2020 

 

Nazwa Zamówienia: „Inżynier dla Projektu: „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona 

Góra – Etap V”. 

 

Numer Zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-06 

 

Niniejsza Umowa zawarta dnia .................... roku w Zielonej Górze, 

pomiędzy 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. 

adres: ul. Zjednoczenia 110a 

65-120 Zielona Góra, Polska 

reprezentowanymi przez:  

{.............................................................................................................................................................} 

zarejestrowanymi w: Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 000211506, 

zwanymi dalej Zamawiającym 

 

a 

 

{............................................................................................................................................…………..} 

adres: {....................................................................................................................................…………………} 

reprezentowanym przez:  

{...............................................................................................................................................………… 

................................................................................................................................................…………} 

zwanym dalej Wykonawcą 

 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn zm.) na podstawie 

oferty Wykonawcy z dnia ......................................……………………… 

 

 

 

§ 1 

1. Integralnymi częściami niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 

a) Załącznik nr 1 - Część I SIWZ dla przetargu nieograniczonego na usługi „Inżynier dla Projektu 

„Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V” – 

Instrukcja dla Wykonawców; 
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b) Załącznik nr 2 - Część III SIWZ dla przetargu nieograniczonego na usługi „Inżynier dla 

Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap 

V” – Opis przedmiotu zamówienia; 

c) Załącznik nr 3 - Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami; 

d) Załącznik nr 4 - Wykaz Ekspertów kluczowych; 

e) Załącznik nr 5 - Porozumienie Wykonawców składających ofertę wspólną w formie Umowy 

cywilnej; 
2. W przypadku, gdyby w trakcie realizacji niniejszej Umowy zaszła konieczność podjęcia przez 

Inżyniera jakichkolwiek czynności niezbędnych dla prawidłowej jej realizacji, Inżynier wykona te 

czynności z najwyższą starannością, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3 

niniejszej umowy, bez względu na fakt czy obowiązek ich wykonania został jednoznacznie 

sprecyzowany w ust.1 i był znany Inżynierowi w chwili podpisywania niniejszej Umowy. 

3. Przed rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca jest obowiązany wnikliwie 

zapoznać się z Kontraktami oraz wszystkimi dokumentami mającymi wpływ na zakres i sposób 

realizacji Umowy. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 

a) świadczenie przez Wykonawcę usług Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC 

(Warunki Kontraktowe dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i 

mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” 

pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację 

Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC), P.O. Box 

86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie wydanie angielsko-polskie 2004) zwany dalej 

FIDIC „Żółta Książka”, dla przedsięwzięć objętych Projektem „Gospodarka ściekowa na terenie 

aglomeracji Zielona Góra – Etap V” tj.: 

 Kontrakt nr 1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze”.  

 Kontrakt nr 2 - „Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra”. 

 Kontrakt nr 3 - „Modernizacja procesu filtracji pospiesznej i pompowni wielofunkcyjnej  

na Stacji Uzdatniania Wody Zawada”. 

 Kontrakt nr 4 - „Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów 

technicznych”. 

 Kontrakt nr 5 - „Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego 

osadów odwodnionych”. 

b) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, dla 

przedsięwzięć objętych Projektem „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra 

– Etap V” tj.: 

 Kontrakt nr 1 - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej Górze”.  

 Kontrakt nr 2 - „Renowacja kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra”. 

 Kontrakt nr 3 - „Modernizacja procesu filtracji pospiesznej i pompowni wielofunkcyjnej  

na Stacji Uzdatniania Wody Zawada”. 

 Kontrakt nr 4 - „Budowa stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów 

technicznych”. 
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 Kontrakt nr 5 - „Budowa magazynu do awaryjnego składowania międzyoperacyjnego 

osadów odwodnionych”. 

2. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik  

nr 2 do Umowy. 

 

§ 3 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy 

stanowiącej Załącznik do niniejszej Umowy. 

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i strony nie dopuszczają możliwości jego 

podwyższenia, poza sytuacją opisaną w pkt 30.1.b) i 30.2.a) i b) IdW. 

3. Wynagrodzenie za wykonanie Umowy ulegnie obniżeniu w przypadku zmniejszenia zakresu 

realizacji Usługi wprost proporcjonalnie do zmniejszenia zakresu nadzorowanych robót oraz czasu 

ich trwania. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: 

 

całkowitą (bez VAT) [……………………………] PLN 

słownie: [……………………………] PLN 

plus podatek VAT w kwocie: [……………………………] PLN 

słownie: [……………………………] PLN 

co stanowi łączną cenę z VAT w wysokości: [……………………………] PLN 

słownie: [……………………………] PLN 

w tym: 

1) 

Nadzór nad realizacją Kontraktu „Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w sołectwie Ochla w Zielonej 

Górze” Nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-01 

[……………………………] PLN 

plus podatek VAT w kwocie: [……………………………] PLN 

co czyni łącznie cenę: [……………………………] PLN 

2) 

Nadzór nad realizacją Kontraktu: „Renowacja 

kanalizacji na terenie aglomeracji Zielona Góra”  

Nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-02 

[……………………………] PLN 

plus podatek VAT w kwocie: [……………………………] PLN 

co czyni łącznie cenę: [……………………………] PLN 



Część II - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego   

Nazwa Zamówienia: „Inżynier dla Projektu „Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra – Etap V” 
Numer Zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-06 

4 

3) 

Nadzór nad realizacją Kontraktu: „Modernizacja 

procesu filtracji pospiesznej i pompowni 

wielofunkcyjnej na Stacji Uzdatniania Wody Zawada” 

Nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-03 

[……………………………] PLN 

plus podatek VAT w kwocie: [……………………………] PLN 

co czyni łącznie cenę: [……………………………] PLN 

4) 

Nadzór nad realizacją Kontraktu: „Budowa 

stanowiska czyszczenia specjalistycznych pojazdów 

technicznych”  

Nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-04 

[……………………………] PLN 

plus podatek VAT w kwocie: [……………………………] PLN 

co czyni łącznie cenę: [……………………………] PLN 

5) 

Nadzór nad realizacją Kontraktu: „Budowa 

magazynu do awaryjnego składowania 

międzyoperacyjnego osadów odwodnionych”  

Nr POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-V-05 

[……………………………] PLN 

plus podatek VAT w kwocie: [……………………………] PLN 

co czyni łącznie cenę: [……………………………] PLN 

 

5. Faktury dokumentujące wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia będą wystawiane  

w PLN.  

6. W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, zmianie ulegnie stawka podatku VAT, Wykonawca 

uprawniony będzie do wystawienia faktury VAT obejmującej stawkę podatku, obowiązującą  

w chwili wystawienia faktury VAT. Zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonana w 

trybie opisanym w zdaniu poprzednim nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do niniejszej 

umowy. 

 

§ 4 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w banku ………………………… nr 

rachunku ……………………………………………..……………. 

3. Podstawą wystawienia faktur przez Wykonawcę jest zatwierdzenie przez Zamawiającego: 

a) Raportu Wstępnego, 

b) Raportów Kwartalnych z realizacji Umowy na Usługi, w których wykazane będzie osiągnięcie 

wymaganego % zaawansowania finansowego zrealizowanych robót, 

c) Raportu Końcowego z wykonania Umowy na Usługi, 

stwierdzone podpisami jego upoważnionych przedstawicieli. 

4. Zamawiający będzie dokonywał płatności w następujący sposób: 

1) Pierwsza płatność: 15% kwoty całkowitej (bez VAT) określonej w § 3 ust. 4, po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego Raportu Wstępnego. 
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2) Kolejne płatności: 

a) dla Kontraktu nr 1: 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 1) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

25% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 1, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 1) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

50% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 1, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 1) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

75% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 1, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 1) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

100% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 1, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności.  

b) dla Kontraktu nr 2: 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 2) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

25% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 2, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 2) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

50% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 2, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 2) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

75% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 2, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 2) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

100% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 2, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności.  

c) dla Kontraktu nr 3: 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 3) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

25% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 3, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 3) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

50% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 3, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 3) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

75% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 3, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 3) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

100% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 3, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

d) dla Kontraktu nr 4: 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 4) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

25% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 4, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 
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 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 4) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

50% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 4, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 4) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

75% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 4, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 4) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

100% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 4, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

e) dla Kontraktu nr 5: 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 5) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

25% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 5, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 5) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

50% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 5, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 5) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

75% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 5, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

 20 % wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 p. 5) tabeli (bez VAT) po osiągnięciu 

100% zaawansowania finansowego zrealizowanych robót w stosunku do wartości 

nadzorowanego Kontraktu nr 5, określonego w Przejściowym Świadectwie Płatności. 

3) Płatność końcowa: 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 4 tabeli, płatna będzie  

po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego z usługi Inżyniera. 

4) Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy.  

5) Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 

polskim. 

6) Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 5 

Termin wykonania Umowy: 

Terminem rozpoczęcia wykonywania przez Inżyniera Umowy na Usługi jest data podpisania Umowy  

na Usługi. 

Terminem zakończenia wykonania Umowy na Usługi będzie data zatwierdzenia przez Zamawiającego 

Raportu Końcowego Inżyniera z wykonania usługi, tj. orientacyjnie 06.01.2024r., nie później niż do dnia 

30.06.2024r. 

 

§ 6 

1. Wymagane terminy składania Raportów: 

a) Raport Wstępny: w terminie 90 dni liczony od dnia zawarcia niniejszej umowy; 

b) Raport Kwartalny: najpóźniej do 14 dnia następnego kwartału realizacji umowy (jako kwartał 
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należy rozumieć okres 3 m-cy wynikający z podziału roku na kwartały, przy czym pierwszy 

Raport Kwartalny będzie złożony po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Wstępnego); 

c) Raport Końcowy: w terminie do 10 dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego 

końcowego świadectwa płatności dla ostatniej z umów na roboty. 

2. Raporty wymienione w ust.1 składane będą do Zamawiającego w języku polskim w następującej 

ilości egzemplarzy: 2 egzemplarze w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej. 

3. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania Raportów określonych w ust. 1, powiadomi 

Wykonawcę o zatwierdzeniu lub odrzuceniu otrzymanych Raportów z podaniem przyczyn ich 

odrzucenia. 

4. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów, o których mowa w ust. 1,  

w terminie 14 dni od daty ich otrzymania, Raporty te będą uważane za zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

5. Inżynier jest zobowiązany w terminie 7 dni od daty otrzymania uwag, usunąć wskazane przez 

Zamawiającego błędy w Raportach, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 7 

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będzie 

sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą 

elektroniczną powinna być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie. 

 

§ 8* 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 

upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących 

wspólnie Umowę.  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie {……………………………………………………} 

4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 

realizujących wspólnie Umowę. 

5. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę przedkładają Zamawiającemu stosowną umowę 

regulującą warunki współpracy Wykonawców nie później niż przed podpisaniem niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

1. Przed zawarciem umowy z podwykonawcą Wykonawca musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę 

Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do 

uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego 

wykonanie zamierza powierzyć do jej wykonania. 

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku,  

z podaniem przyczyn w przypadku odmowy udzielenia zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

 

§ 10 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego 

lub Wykonawcy wymagają formy pisemnej. 

                                                           
* Paragraf niniejszy będzie miał zastosowanie w przypadku złożenia Oferty wspólnej.  
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2. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zadamawiającym a Wykonawcą będzie 

prowadzona w języku polskim, będzie zawierać nazwę i numer Umowy oraz będzie wysyłana pocztą 

lub telefaksem lub pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście. 

3. Niedopuszczalnym jest, aby Wykonawca bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, dokonywał 

jakichkolwiek zmian w zakresie wykonywania prac lub zmiany materiałów (w tym ich jakości, 

parametrów etc.), które podlegają jego nadzorowi. W przypadku zaistnienia konieczności 

dokonania jakichkolwiek zmian w realizacji nadzorowanych Kontraktów, Wykonawca powinien 

pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dokonanie modyfikacji w zakresie 

realizacji przedmiotów nadzorowanych Kontraktów. 

 

§ 11 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania któregokolwiek z zobowiązań umownych 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z tego tytułu. 

2. Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z Umowy, druga strona może 

wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 3 dni robocze do wykonania  

z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona  

do odstąpienia od umowy.  

3. W przypadku zawinionego przez Wykonawcę niewykonania któregokolwiek z zobowiązań 

umownych, o których mowa w § 2 umowy oraz dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej 

umowy, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od Umowy i naliczenie kary umownej  

w wysokości 10% kwoty całkowitej (bez VAT), o której mowa w § 3 ust. 4. 

4. W przypadku nieterminowego wykonania lub nie wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek  

z zobowiązań umownych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, o których mowa w § 2 

umowy oraz dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej umowy, Zamawiający wezwie 

Wykonawcę, aby w określonym terminie wykonał te zobowiązania z należytą starannością,  

w przeciwnym wypadku Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej  

w wysokości 0,1% kwoty całkowitej (bez VAT), o której mowa w § 3 ust. 4, za każdy kolejny dzień 

zwłoki. 

5. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 4 wyniosą więcej niż 10% kwoty całkowitej (bez VAT),  

o której mowa w § 3 ust. 4, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić  

od umowy bądź zażądać stosownego obniżenia wynagrodzenia.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

7. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% kwoty 

całkowitej (bez VAT), o której mowa w § 3 ust. 4. 

 

§ 12 

1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

dokumentacje, dokumenty i informacje, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. 

Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy. 

Przekazanie i zwrot dokumentów nastąpi w formie protokołu. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie 
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upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą 

wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy. 

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 

Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, 

publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę przedsiębiorstwa i zawodową przez okres 

trwania Umowy oraz do 5 lat od jej zakończenia. W związku z tym zarówno Wykonawca,  

jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani 

rozpowszechniać informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy, chyba że uzyskają  

na to uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto, nie będą oni wykorzystywać bez zgody 

Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań 

przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy. 

 

§ 13 

1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3, autorskie 

prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim  

i prawach pokrewnych; Dz. U. z 2017r. 880 z późn. zm.) powstałych w wyniku wykonywania 

niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie używania, 

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową, 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. d – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

 

§ 14 

Przewiduje się możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w sytuacjach określonych w pkt. 30 Części I 

– SIWZ Instrukcje dla Wykonawców. 

 

§ 15 

1. Zamawiający, zgodnie z art. 134 ust. 6 pkt 3 u.p.z.p., dopuszcza możliwość udzielenia dotychczasowemu 

Wykonawcy usług zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie 

było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego 

przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu jego 

wartości, a w opisie zamówienia wskazano zakres tych usług oraz warunki, na jakich zostaną one 

udzielone. 

2. Zamówienia z wolnej ręki zostaną udzielone w następującym zakresie: 

a) w przypadku rozszerzenia zakresu rzeczowego Projektu w zakresie wynikającym z tego 

rozszerzenia, 

b) wartość tych usług nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia podstawowego. 
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3. Zamówienia z wolnej ręki będą polegał na wykonaniu podobnych usług jak w zamówieniu 

podstawowym, które w sposób szczegółowy opisane zostały w Części III – OPZ (załącznik nr 2  

do umowy), przy zastosowaniu identycznych, jak w zamówieniu podstawowym zasad wykonania, 

odbioru oraz rozliczania usług i odpowiedzialności. 

 

§ 16 

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli 

Zamawiającemu skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz 

sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu Usługi. 

 

§ 17 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej 

(z VAT), tj. kwotę …………. PLN w następującej formie: …………. 

2. Strony postanawiają, iż  

a. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni  

od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane,  

tj. wystawienia Świadectwa Przejęcia ostatniego z nadzorowanych kontraktów na roboty, 

b. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 30% 

zabezpieczenia. 

c. Kwota, o której mowa w pkt 3.b. jest zwracana nie później niż w 15 dniu po zatwierdzeniu 

Raportu Końcowego Inżyniera z wykonania usługi. 

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je z odsetkami wynikającymi  

z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

Wykonawca traci na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie w przypadku odstąpienia od Umowy  

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego (niezależnie od naliczonych kar umownych). 

 

 

§ 18 

1. Wykonawca zobowiązuje się utrzymać przez cały czas trwania niniejszej Umowy polisy 

ubezpieczeniowe od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, 

związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia zawarte na własny koszt, ryzyko  

i odpowiedzialność. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przed podpisaniem niniejszej umowy polisę 

ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 

3. Wykonawca w przypadku uzyskania nowej lub odnowionej polisy ubezpieczeniowej będzie 

zobowiązany przedstawić ją Zamawiającemu w terminie 2 dni od daty jej podpisania. 

4. Zamawiający żąda przekazywania dowodów opłacenia składek w ramach polisy ubezpieczeniowej 

od odpowiedzialności cywilnej przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od uiszczenia 

tych składek. 

 

§ 19 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 


