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UMOWA 

 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO  

ZE ŚRODKÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

2014 - 2020 

 

Nazwa Zamówienia: Nadzór autorski dla Zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona 

Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem 

kogeneracji”. 

 

Numer Zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-01a 

 

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 na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych dla projektów 

realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w latach 2014-2020 przez 

„Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o., na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………………r. 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Integralnymi częściami niniejszej Umowy są następujące dokumenty: 

a) Załącznik nr 1: Część I – Instrukcja dla Wykonawców dla usługi Nadzór autorski dla Zadania 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji 

osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”, 
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b) Załącznik nr 2: Część III – Opis przedmiotu zamówienia dla usługi Nadzór autorski dla Zadania 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji 

osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”, 

c) Załącznik nr 3: Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

d) Załącznik nr 4: Wykaz Personelu Wykonawcy. 

 

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę kompleksowej usługi sprawowania 

Nadzoru autorskiego w toku realizacji Zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 

Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz 

układem kogeneracji” w zakresie zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 

Zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji 

fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji” 

realizowane jest na terenie oczyszczalni ścieków dla Miasta Zielona Góra położonej w Zielonej Górze 

przy ul. Łężyca – Sportowa. 

2. Pełnienie usługi Nadzoru autorskiego dla Zadania „Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji 

Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz 

układem kogeneracji” sprawowane będzie w sposób i na zasadach określonych w Prawie budowlanym 

z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 2019, poz. 695 z późn. zm.) oraz w niniejszej umowie, w tym  

w szczególności zgodnie z normami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej  

i rzetelnej praktyki zawodowej. 

3. Wykonawca nadzoruje wykonanie wszystkich robót określonych w Kontrakcie, jak również robót 

wynikłych z wprowadzania zmian do Kontraktu, które wystąpią w okresie realizacji niniejszego 

zamówienia, wskazanym w § 6 Umowy, z zastrzeżeniem możliwości dokonania zmiany terminu 

wykonania na zasadach określonych w § 10 Umowy. W przypadku udzielenia Wykonawcy robót 

budowlanych zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowanych, zamówienia te 

będą objęte pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach niniejszego zamówienia. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Strony ustalają, że do obowiązków Wykonawcy podczas pełnienia nadzoru autorskiego należy zakres 

czynności określony w art. 20 ust.1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.  

z 2019, poz. 695 z późn. zm.) w szczególności: 

a) nadzór autorski nad zgodnością wykonywania robót budowlanych z dokumentacją projektową, w 

szczególności z projektem budowlanym oraz projektem wykonawczym (zwaną dalej 

Dokumentacją), m.in. w zakresie rozwiązań technicznych, technologicznych, materiałowych  

i doboru urządzeń; 

b) wyjaśnianie wątpliwości uczestnikom procesu budowlanego powstałych w toku realizacji robót 

dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań; 

c) opiniowanie wnioskowanych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności tak aby zakres ewentualnie wprowadzonych zmian 

nie spowodował zmiany wynagrodzenia Wykonawcy; 

d) ocenę wraz z uzasadnieniem charakteru zmian projektowych – jako istotne lub nieistotne  

w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane; 
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e) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Inżyniera 

Kontraktu – na wezwanie Zamawiającego; 

f) udział w radach budowy, naradach i komisjach technicznych, odbiorach zanikowych, próbach 

instalacji i procedurach rozruchu oraz w odbiorach częściowych i końcowym – na wezwanie 

Zamawiającego; 

g) opiniowanie oświadczenia Kierownika Budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie  

z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę (zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo 

Budowlane) - na opracowanie opinii wyznacza się termin do 5 dni roboczych, licząc od dnia 

następnego po dniu otrzymania zgłoszenia żądania przez Zamawiającego; 

h) w przypadku określenia przez Wykonawcę zmian, jako istotne w rozumieniu ustawy Prawo 

Budowlane, opracowanie dokumentacji projektowej zamiennej - w terminie ustalonym przez 

strony. 

2. Na opracowanie pisemnej opinii w zakresie czynności wymienionych w ust.1 pkt a)-e) wyznacza się 

termin do 5 dni roboczych, licząc od dnia następnego po dniu otrzymania zgłoszenia żądania przez 

Zamawiającego, w zakresie pozostałych czynności Wykonawca winien wykonać je w terminie 

zakreślonym przez Zamawiającego lub gdy dotrzymanie tego terminu jest niemożliwe z przyczyn 

obiektywnych, w innym terminie ustalonym przez Strony; 

3. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem i wiedzą techniczną oraz 

odpowiednimi uprawnieniami, umożliwiającymi należyte wykonanie umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą 

starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach 

nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji Kontraktów. 

5. Zamawiający w terminie 7 dni od zawarcia niniejszej umowy przekaże Wykonawcy komplet 

dokumentów dla nadzorowanego Kontraktu, których lista stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

Ponadto Zamawiający w toku realizacji nadzoru będzie przekazywał na pisemne wezwanie Wykonawcy 

wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, wskazane przez 

Wykonawcę, a będące w posiadaniu Zamawiającego. 

6. W Okresie Zgłaszania Wad – po wystawieniu Świadectwa Przejęcia Robót - zakres obowiązków jest 

ograniczony, nie jest wymagane pełnienie obowiązków nadzoru autorskiego w pełnym zakresie,  

a jedynie tych, które wynikną w Okresie Zgłaszania Wad realizowanego kontraktu na roboty. 

 

§ 4 

PERSONEL WYKONAWCY  

1. Wykonawca wyznacza koordynatora projektantów sprawujących nadzór autorski w osobie ……………., 

który odpowiedzialny jest za realizację obowiązków przez personel Wykonawcy oraz uprawniony do 

kontaktów z Zamawiającym. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane ze zmianami w składzie Personelu.  

W przypadku, gdy członek Personelu nie może zostać niezwłocznie zastąpiony, Zamawiający zwraca się 

do Wykonawcy z wnioskiem o wyznaczenie tymczasowego zastępcy. 

3. Wykonawca nie ma prawa podzlecać wykonania którejkolwiek części obowiązków wynikających  

z umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Wykonawca ponosi za działania lub 

zaniechania osób, którym podzlecił wykonanie części obowiązków pełną odpowiedzialność, jak za 

własne działania lub zaniechania. 
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§ 5 

TRYB POSTĘPOWANIA  

1. Osobą pełniącą nadzór nad realizacją zadania i upoważnioną ze strony Zamawiającego będzie: 

………………………….. lub inny upoważniony pracownik Zamawiającego. 

2. Osoby uczestniczące w realizacji niniejszej umowy wraz z danymi teleadresowymi Zamawiającego, 

Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy Robót Budowlanych podane zostaną w terminie ……. dni po 

podpisaniu Umowy. 

3. Czynności nadzoru autorskiego odbywać się będą na wniosek Zamawiającego. Wraz z wnioskiem 

Zamawiający przekaże krótki opis zagadnień, których będzie dotyczyć dany nadzór oraz określi 

wymagany termin wykonania nadzoru. 

4. Za skuteczne złożenie wniosku uważane będzie wezwanie telefoniczne, potwierdzone następnie 

mailem, wezwanie mailowe, a także przesłane wezwanie do Wykonawcy listem. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w pilnych/nagłych przypadkach,  do wezwania Wykonawcy do 

wykonania czynności nadzoru w dniu wezwania lub najpóźniej następnego dnia. 

6. Każde stanowisko (efekt działań) Wykonawcy w ramach pełnionego nadzoru autorskiego w sprawie 

realizacji kontraktu na roboty budowlane oraz realizacji niniejszej umowy będzie kierowane wyłącznie 

do Zamawiającego. 

7. Wszelkie czynności wykonane w ramach nadzoru autorskiego powinny być potwierdzane „Kartą 

nadzoru autorskiego” przekazaną Zamawiającemu. Wzór „Karty nadzoru autorskiego” stanowi 

Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego Część III – OPZ. 

8. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej należy  udokumentować ponadto dokonując 

wpisu do Dziennika Budowy wraz z załączeniem, jeżeli jest to konieczne, protokołów lub notatek. 

 

§ 6 

TERMINY UMOWNE 

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia następuje z dniem podpisania Umowy.  

2. Zakończenie wykonania Umowy na Usługi jest terminem zakończenia Okresu Zgłaszania Wad 

nadzorowanego kontraktu na roboty, tj. orientacyjny termin do dnia: 27.10.2023r. 

 

§ 7 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego wynosi zgodnie z ofertą: 

 Cena netto [PLN] Ilość 
Suma  
[PLN] 

Koszt pełnienia jednego nadzoru 
miejscowego 

……… 50 ……… 

Koszt pełnienia jednego nadzoru 
zamiejscowego 

……… 20 ……… 

Łączna wartość pełnienia nadzorów autorskich przez Projektanta  
[bez podatku VAT] 

……… 

słownie: ……… 

plus podatek VAT w kwocie: ……… PLN 
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słownie: ……… 

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

słownie: ……… 

2. Za pełnienie nadzoru miejscowego uważa się wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przez 

Projektanta w ramach nadzorowanego Kontraktu w biurze Projektanta oraz na terenie budowy 

położonej w odległości do 30 km od siedziby biura Projektanta. 

3. Za pełnienie nadzoru zamiejscowego uważa się wykonanie wszelkich niezbędnych czynności przez 

Projektanta w ramach nadzorowanego Kontraktu na terenie budowy położonej w odległości powyżej 

30 km od siedziby biura Projektanta. 

4. Ostateczna ilość przeprowadzonych nadzorów, a co za tym idzie wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego zależeć będzie od faktycznej ilości przeprowadzonych czynności 

nadzoru autorskiego. 

5. Strony ustalają, iż rozliczenie wykonanych nadzorów autorskich następować będzie po zakończeniu 

każdego kwartału kalendarzowego. 

6. Pierwsza faktura będzie wystawiona po upływie pierwszego kwartału kalendarzowego następującego 

po podpisaniu umowy. 

7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury VAT, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. Za dzień 

zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Wystawienie przez Wykonawcę faktury VAT o której mowa w ust. 5. nastąpi po zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego rozliczenia zrealizowanych nadzorów w okresie rozliczeniowym (zatwierdzony 

kwartalny protokół nadzoru autorskiego). 

9. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia 

faktury bez podpisu Zamawiającego. 

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

………………………………………………. 

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

2. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej 

umowy w terminie wynikającym z par. 3 ust. 2 umowy, w szczególności z obowiązku określonego w § 2 

umowy, Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę za każdy taki przypadek karę umowną w wysokości 

0,1% łącznej wartości pełnienia nadzorów autorskich przez Projektanta bez podatku VAT określonej w 

§ 7 ust.1 niniejszej Umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub jej wypowiedzenie ze skutkiem 

natychmiastowym – jeśli którekolwiek z oświadczeń złożone zostanie z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy,  

b) za odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w § 9 ust.2 niniejszej umowy,  
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Kara umowna w każdym z przypadków opisanych powyżej może być naliczona i dochodzona w 

wysokości 20% łącznej wartości pełnienia nadzorów autorskich przez Projektanta bez podatku VAT, 

określonej w § 7 ust.1 niniejszej umowy. 

4. Naliczone kary umowne mogą być potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia. 

5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość kar umownych. 

 

§ 9 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie zaistnienia 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. 

2. Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia 

wiadomości o podstawie takiego odstąpienia, każdorazowo w przypadku, gdy Wykonawca: 

1) mimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego, Wykonawca uchyla się od podjęcia obowiązków 

zgodnie z niniejszą umową; 

2) podzleci wykonanie całości lub części przedmiotu niniejszej Umowy bez zgody Zamawiającego; 

3) wysokość należności z tytułu kar umownych, naliczonych zgodnie z procedurą zawartą w § 8 ust.3, 

przekroczy 10% łącznej ceny brutto wskazanej w § 7 ust.1 Umowy. 

2. Odstąpienie winno nastąpić w formie pisemnej wraz ze wskazaniem uzasadnienia przyczyn 

odstąpienia. 

3. W przypadku odstąpienia, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy. 

 

§ 10 

ZMIANY UMOWY 

1. Przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian umowy w sytuacjach określonych w pkt. 16 

Części I – IdW. 

2. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  

w postaci aneksu. 

 

§ 11 

PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w par. 7 niniejszej umowy Wykonawca:  

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 

Umowy, w szczególności takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane 

statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz 

broszur, zwanych dalej utworami, 

b) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów, wykonania w przyszłości zmian  

i modyfikacji utworów, a także na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz ze zmianami  

i modyfikacjami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych, 

c) zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do utworów w rozumieniu ustawy  

o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

w jego imieniu. 
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2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w pkt 1, następuje: 

a) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, 

b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

1) użytkowania utworów na własny użytek i użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego; 

2) utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych, oraz wszelkich typach 

nośników do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itp.); 

3) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną 

na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 

wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

4) wprowadzenie utworów do pamięci komputera na dowolnej licznie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

Internetu; 

5) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu; 

6) nadawanie całości lub wybranych fragmentów materiałów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną; 

7) reemisja; 

8) wymiana nośników, na których utwór utrwalono; 

9) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

10) wykorzystanie całości lub fragmentów materiałów do celów promocyjnych i reklamy 

11) wprowadzenie zmian i skrótów, 

12) sporządzanie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów jak i lektora, 

13) publiczne udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp  

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem praw autorskich majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 

wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia  

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2339 z późn. zm.) i nie 

naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawami tych osób. 

5. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych 

zezwoleń. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla siedziby 

Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego i inne 

odpowiednie przepisy prawa. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają zgody obu stron wyrażonej  

w formie pisemnego aneksu. 
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4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik do Umowy – Wykaz Personelu Wykonawcy 

 

Wykaz Projektantów branżowych 

Sprawujących nadzór autorski nad realizacją Zadania 

„Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów 

ściekowych wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji”. 

Numer Zamówienia: POIiŚ/2.3/NFOŚiGW-01a 

 

Lp. Nazwa branży Projektant Firma - adres 
Telefon 

kontaktowy 

1. Technologiczna    

2. Architektoniczno - Konstrukcyjna    

3. Instalacji Elektrycznych i AKPiA    

4. Drogowa    

5. Koordynator    

 


