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Inżynier Kontraktu dla Projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 
Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających 
biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych” 
 
 

 
 

Część II specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Wzór umowy 
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Umowa nr …………........... 
 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU 
WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 
- PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

O ŚWIADCZENIEUSŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU 
 

zawarta w dniu  ………………..   w Tczewie , pomiędzy:  
  
Zakładem Utylizacji Odpadów  
 
zwanym dalej Zamawiającym  
a  
…………………………………………………..  
…………………………………………………..  
  
 zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Inżynierem Kontraktu”  
  
  
Mając na uwadze fakt, że:  
1.  Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579., na podstawie 
oferty Wykonawcy z dnia ………………  

2.  osoby reprezentując Strony mają stosowne umocowanie, aby zaciągać zobowiązania wynikające z 
niniejszej Umowy,  
 
Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:  
  

§ 1 
  
1.  Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:  
1)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi modyfikacjami i wyjaśnieniami;  
2)  Oferta Wykonawcy;  

3)  Wykaz podwykonawców;  

4)  Umowa konsorcjum lub inna równoważna umowa (w przypadku Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia).  
2.  W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt. 1) – 4)  w 
stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają Postanowienia 
zawarte w Umowie, a następnie Postanowienia zawarte w dokumentach wymienionym powyżej.  
3. Ilekroć w umowie jest mowa o „dniu” bądź ”dniach” należy je rozumieć jako dni kalendarzowe, 
chyba że postanowienia umowy mówią inaczej. 
 
  

§ 2 
  
1.  Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługi Inżyniera Kontraktu dla zadań związanych z 
realizacją Projektu pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję 
wytwarzania kompostu i polepszaczy glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z 
rozbudową punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”, realizowanego w Tczewie  

2. Usługa będzie pełniona dla Kontraktów (Umów), które będą zawierane lub zostały zawarte przez 
Zamawiającego:  
1)  Projektowanie i budowa hali dojrzewania stabilizatu wraz z instalacją oczyszczania powietrza na 
terenie Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów przy ul. Rokickiej 5A 
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2) Projektowanie i budowa segmentu podawania frakcji bio bezpośrednio do kompostowni pracującej w 
systemie BIOFIX. 
 
 
 
3.     Do zakresu obowiązków Wykonawcy wchodzi zarządzanie procesem inwestycyjnym w ramach 
opisanych w § 2 ust. 2 Kontraktów, które będzie obejmowało:  
1)  pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w 
szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,  
2)    bieżący nadzór nad procesem projektowania oraz weryfikacja dokumentacji i przyjętych rozwiązań, 
w celu sprawdzenia zgodności dokumentacji z Programem Funkcjonalno - Użytkowym;  
3)    organizację, koordynację i monitorowanie robót;  
4)   monitoring, nadzór, kontrola, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i 
finansowym, 
5)    raportowanie i sprawozdawczości w zakresie rzeczowym i finansowym oraz sporządzanie rozliczeń 
finansowych, zgodnie z wymogami Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Finansującej oraz UE dla 
projektów finansowanych z Funduszu Spójności;  
6)    doradztwo w przypadku wystąpienia utrudnień i sporów;  
7)    wspieranie działań Zespołu Projektowego Zamawiającego; 
 
4.   Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do:  
4.1   przez cały czas trwania umowy:  
1)     reprezentowania Zamawiającego jako Inwestora zgodnie z polskim Prawem Budowlanym na 
podstawie udzielonego Inżynierowi pełnomocnictwa, w tym przygotowanie stosownych dokumentów,  
2)  zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację działań zgodnie z 
wymaganiami Zamawiającego,  
3)  utrzymywania kontaktów z instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań  
inwestycyjnych (PINB, Straż Pożarna, Państwowy Powiatowy i Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, 
Państwowa Inspekcja Pracy, itp.) i każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka 
konieczność,  
4)  współpracy z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem  i realizacją 
Kontraktu na Roboty,  
5) monitoring, nadzór, kontrolę, raportowanie i sprawozdawczość w zakresie rzeczowym i finansowym, 
6) konsultację, doradztwo i analiza ryzyk  Zamawiającego, 
7) rozliczanie finansowe pośrednie z uwzględnieniem kwalifikowalności kosztów zgodnie z 
wymaganiami: Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczących, Instytucji Płatniczej oraz Komisji 
Europejskiej dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności 
 
4.2    na etapie poprzedzającym realizację Robót:  
1)    zweryfikowania dostarczonej przez Wykonawcę robót dokumentacji dla realizowanej inwestycji w 
celu sprawdzenia zgodności opracowania z Programem Funkcjonalno - Użytkowym i przekazania 
ewentualnych uwag,   
2)    zweryfikowania dokumentacji projektowej dostarczonej przez Wykonawcę robót w celu 
sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów składających się na tę 
dokumentację, a w szczególności sprawdzenie zgodności dokumentacji projektowej z Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym i przekazania  ewentualnych uwag w celu podjęcia działań dla zapewnienia 
prawidłowej realizacji Robót,  
3)  przeprowadzenia na etapie poprzedzającym rozpoczęcie robót inspekcji terenu budowy w celu 
sprawdzenia stanu istniejącego (Inżynier jako czynny uczestnik procesu budowlanego winien zapoznać 
się ze stanem istniejącym terenu budowy),  
4)   wskazania ewentualnych błędów dokumentacji i zaproponowanie konkretnych zmian (rozwiązań),  
5)   sporządzenia i przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia wraz z raportem wstępnym procedur 
(ścieżki audytu dla projektu) określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych od Wykonawcy 
robót budowlanych dokumentów w terminie 28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 
W szczególności procedury powinny zawierać opis struktury funkcjonowania projektu, zarządzanie 
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przepływami finansowymi w projekcie, zarządzanie procesem  inwestycyjnym, zarządzanie zmianą 
w projekcie, zarządzanie ryzykiem w projekcie. 
 
6)  zaakceptowania wzoru Raportu Wykonawcy o postępie prac,  
 
4.3    na etapie realizacji Robót:  
1)  udziału w przekazaniu placu budowy Wykonawcy Robót,  
2)  bieżącego nadzoru nad wykonywanymi robotami,  
3)  przekazania Wykonawcy robót budowlanych zatwierdzonych przez Zamawiającego procedur 
określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych od Wykonawcy dokumentów,  
4)  zatwierdzania przedstawionych przez Wykonawcę metodologii robót, harmonogramów, Planów 
Zapewnienia Jakości, planów BIOZ,  
5)   informowania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania 
Kontraktu na Roboty oraz egzekwowanie od Wykonawcy usuwania tych wad w terminach nie 
powodujących opóźnień dla zakończenia Kontraktu na Roboty,  
6) zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez 
Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i 
certyfikatów,  
7) sprawdzania zgodności dostaw urządzeń z Kontraktem na Roboty i sprawdzania kompletności 
wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia,  
 8)  kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 
składowania po zakończeniu robót,  
 9) akceptowania zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców zaproponowanych 
przez Wykonawcę robót budowlanych,  
10) kontroli projektu organizacji ruchu na terenie czynnego Zakładu w związku z wykonywanymi 
robotami w ramach Kontraktu na Roboty,  
11)   koordynacji robót w ramach Kontraktu na Roboty, w tym właściwe zharmonizowanie prac,  
12)  zapewnienia terminowego zakończenia robót przy minimalnym stopniu utrudnień działalności 
Zakładu,  
13)  organizowania badań jakości w specjalistycznych instytutach naukowych, jeśli będzie to konieczne, 
po uprzedniej akceptacji Zamawiającego,  
14) zapewniania, że Roboty wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu ochrony zdrowia i 
bezpieczeństwa,  
15)  monitorowania zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót,  
16)  akceptacji sprzętu, środków transportu oraz urządzeń pomiarowych użytych do robót, co do 
zgodności ich z Warunkami Kontraktu,  
17)  nadzorowania postępu Kontraktu na Roboty pod względem technicznym, jakościowym, 
finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym,  
18) pobytu inspektorów nadzoru na placu budowy tak długo, jak tego wymaga skuteczność nadzoru. W 
czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy Inspektor nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu  
wykonanych robót ich odbioru i potwierdzania tych czynności w Dzienniku Budowy (w zakresie 
powierzonych poszczególnym Inspektorom nadzoru czynności),   
19)  sprawdzania wykonania robót i powiadamiania Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych 
wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalanie rodzaju i zakresu 
koniecznych do wykonania robót poprawkowych,  
20) współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktu na Roboty, w tym określanie 
punktów krytycznych kontraktu, zapewnienie wdrażania procedur jakościowych, przygotowanie i 
aktualizacja planów i harmonogramów oraz wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie 
okaże się konieczne,  
21) przygotowania programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian 
dotyczących jakości i/lub terminów realizacji kontraktów na roboty,  
22) informowania Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz  problemach 
przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i  naprawczych dla ich 
przezwyciężenia,  
23) przeprowadzania z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających zakryciu lub 
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zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów końcowych realizowanego 
zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,  
24)  oceny i weryfikacji propozycji robót dodatkowych i zamiennych przedstawionych przez 
Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym oraz poinformowanie 
Zamawiającego,  
25)  akceptacji przejściowych i końcowych płatności dla Wykonawcy robót  budowlanych i 
przygotowanie Świadectw Płatności (w ciągu 14 dni),  
26)  prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji Kontraktu w odstępach miesięcznych, w 
formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i 
zarchiwizowane w formacie cyfrowym (nośnik DVD lub CD),  
27) współpracy z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji i konsultacji społecznych,  
28) organizowania okresowych spotkań na miejscu budowy (przynajmniej raz w  miesiącu) oraz 
sporządzania protokołów z tych spotkań i przekazywania ich wszystkim stronom spotkania,  
29) obsługi kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) ekspertów Komisji Europejskiej i 
przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu,  
30)  udzielania Wykonawcy robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich 
koniecznych dokumentów i pozwoleń,  
31)   oceniania i rozstrzygania sporów między Zamawiającym i Wykonawcą robót,  
32)   zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót,  
33) w miarę możliwości doprowadzania do polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót,  
34)  udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych podczas 
realizacji Kontraktu na Roboty,  
35) wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub  niezgodnie z 
wymaganiami Kontraktu,  
36)  dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawcę robót Placu Budowy w przypadku wypowiedzenia 
Kontraktu (odstąpienia od Kontraktu), 
37)  rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia (odstąpienia od Kontraktu), 
38)  nadzoru nad próbami i rozruchem oraz przeglądu instrukcji obsługi (gdzie jest to konieczne) 
wykonanych przez Wykonawcę robót w celu prawidłowego przejęcia ukończonych prac przez 
Zamawiającego,  
39)  akceptacji wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji,  
40) udziału w przekazaniu przez Wykonawcę robót wykonanych obiektów do  eksploatacji,  
41)  przeglądu kompletnej dokumentacji powykonawczej,   
42) obsługi dokumentacyjnej Komisji Odbioru Końcowego powołanej przez Zamawiającego, 
przygotowywanie Protokołów Odbioru Robót,  
43) dokonywania okresowych przeglądów placów budowy pod względem  bezpieczeństwa  
prowadzonych robót, (2 x w miesiącu).  
44)  akceptacji Raportów Wykonawcy o postępie robót,  
45)  sporządzania i składania Zamawiającemu miesięcznych Raportów z Usługi Inżyniera Kontraktu,  
46)  sprawdzenia kompletności Dostaw pod względem atestów i gwarancji,  
47)  nadzoru montażu urządzeń w ramach Kontraktu,   
 
4.4      na etapie po zakończeniu Robót:  
1)   przygotowania końcowego rozliczenia finansowego Kontraktów na roboty budowlane,   
2)     sporządzenia Raportu końcowego z usługi Inżyniera,  
3)     finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy,  
4)     dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami niezbędnymi do usunięcia 
stwierdzonych wad i ich odbiór,  
5)   wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów, 
6) przygotowanie propozycji podziału powstałego majątku w związku z realizowanym Projektem, w 
oparciu o aktualną w dacie jej sporządzenia Klasyfikacji Środków Trwałych. 

 
§ 3 

  
1. Wykonawca zobowiązuje się realizować powierzone zadania z zachowaniem należytej staranności 
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wymaganej od osób uprawnionych do świadczenia usług oraz zgodnie z zasadami etyki.  
2. Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy dostarczy 
Zamawiającemu kopie Polisy ubezpieczeniowej kontraktowej, na kwotę nie mniejszą niż wartość oferty 
Inżyniera Kontraktu tj. ……………………………………………………….. zł (słownie: 
……….………….……………), której termin ważności będzie obejmował okres obowiązywania 
umowy. 
3. W przypadku, kiedy termin Polisy Ubezpieczeniowej kontraktowej, której kopia zostanie 
przedstawiona Zamawiającemu, nie będzie obejmował całego okresu obowiązywania umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest podpisać kolejne polisy w taki sposób, aby zapewniona była ciągłość 
ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy. Kopie kolejnych polis Inżynier Kontraktu 
przedstawi Zamawiającemu niezwłocznie po ich podpisaniu. 
4. Ewentualne szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim, które przewyższą sumy 
ubezpieczeniowe wynikające z Polisy Ubezpieczeniowej lub których nie obejmuje Polisa 
Ubezpieczeniowa, zostaną pokryte bezpośrednio przez Wykonawcę na pierwsze wezwanie 
Zamawiającego. 
 
 

§ 4 
  
1.   Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji  niniejszej 
Umowy będą traktowane, jako poufne i stanowią tajemnicę Zamawiającego zaś ich ujawnienie wymaga 
każdorazowo uzyskania akceptacji Zamawiającego na piśmie.  
2.   Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w poufności 
uzyskanych informacji w przypadku, jeśli obowiązek ich ujawnienia wynikać  będzie z ważnego nakazu 
sądowego lub innego ważnego polecenia wydanego przez  właściwy organ. W każdym takim przypadku 
Wykonawca będzie zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.   
3.   Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności wszelkich informacji związanych z 
niniejszą Umową obowiązuje od momentu podpisania Umowy.  
 

§ 5 
  
1.   Wykonawca z dniem wydania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przenosi na Zamawiającego, 
w ramach wynagrodzenia określonego w § 8, autorskie prawa majątkowe (w rozumieniu ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i  pokrewnych – Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) 
powstałe w wyniku wykonywania niniejszej Umowy związanej z realizacją Projektu pn. „Rozbudowa 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Tczewie o sekcję wytwarzania kompostu i polepszaczy 
glebowych z odpadów ulegających biodegradacji wraz z rozbudową punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych”. 
2.   Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy, o której 
mowa w ust. 1 i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich przekazując Zamawiającemu 
dokumentację wolną od obciążeń prawami tych osób.  
 

§ 6 
  
1. Umowa zawarta jest na czas oznaczony określony, jako termin obowiązywania umowy i  obejmuje 
okres do wydania Świadectwa Przejęcia dla każdego z kontraktów na roboty plus miesiąc przewidziany 
na czynności rozliczeniowe. Świadczenie usługi Inżyniera związane jest z planowanym terminem 
zakończenia robót budowlanych dla kontraktów. Termin planowany zakończenia usługi Inżyniera to 
termin do dnia 31.12.2018 r.  
2.  Rozpoczęcie realizacji umowy nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
pisemnego polecenia wydanego przez Zamawiającego (z tą chwilą rozpoczyna się obowiązek płatności 
wynagrodzenia przez Zamawiającego), jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia 
umowy. Przed otrzymaniem takiego polecenia Wykonawca obowiązany jest wstrzymać się z 
wykonywaniem jakichkolwiek usług na rzecz Zamawiającego.  
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3.   Planowanym terminem zakończenia robót budowlanych jest 30.11.2018  r., wliczając  uprzednie  
przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie przez  Zamawiającego  pozwolenia na  użytkowanie.  
4. Wykonawca zobowiązany jest informować niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na niedotrzymanie przez niego określonych terminów realizacji 
usług. 
 

§ 7 
  
1.   Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy:  
  kwotę netto:  ………………………………..PLN  
  (słownie: …………………………………..)  
  plus należny podatek VAT obliczony wg obowiązującej 23% stawki VAT:     
………………………….. PLN  
co stanowi łącznie kwotę brutto:   ………………………………… PLN  
  (słownie: ………………………………………..)  
2.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i wyczerpuje wszelkie 
roszczenia Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej umowy.  
3. Wykonawca ma prawo do żądania odsetek ustawowych w przypadku niedotrzymania  przez 
Zamawiającego terminu wypłacenia wynagrodzenia.  
4.   Wykonawcy w okresie zgłaszania wad/gwarancji/rękojmi nie przysługuje wynagrodzenie, ponieważ 
umowa nie przewiduje świadczenia usługi w tym okresie. 
 
 

§ 8 
  
1.   Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy będzie płatne  w  następujący 
sposób:  
1)  90% (dziewięćdziesiąt procent) wynagrodzenia w ratach, których liczba odpowiadać będzie liczbie 
miesięcy w terminie realizacji umowy;  
2)  10% (dziesięć procent) stanowi płatność końcową, płatne jednorazowo po wydaniu Świadectwa 
Przejęcia dla najpóźniej zakończonego kontraktu na roboty, zatwierdzeniu przez Zamawiającego 
Raportu Końcowego i rozliczeniu finansowym Kontraktów.  
2.   W razie wystawienia dla najpóźniej zakończonego kontraktu na roboty Świadectwa Przejęcia  przed 
dniem 30.11.2018 r. Zamawiający doliczy Inżynierowi Kontraktu do płatności za ratę miesięczną  
wynagrodzenie określone w ust 1 pkt 1), w którym wystawiono Świadectwo Przejęcia,  pozostałe do 
zapłaty raty wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 1).  
3.    W przypadku wydłużenia okresu obowiązywania umowy wysokość transz wynagrodzenia zostanie  
odpowiednio obniżona poprzez proporcjonalne wyliczenie jego wartości w stosunku do okresu i zakresu 
przedłużenia.  
4.   Wynagrodzenie płatne będzie w systemie miesięcznym po upływie miesiąca  kalendarzowego, na 
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w  terminie 30  dnia od daty doręczenia faktury ze 
wszystkimi niezbędnymi dokumentami określonymi  w ust. 7.   
5.   Raty wynagrodzenia za pełne miesiące kalendarzowe będą równe. Raty wynagrodzenia  za niepełne 
miesiące świadczenia usługi zostaną obniżone stosunkowo do liczby dni.  
6.   Datą płatności jest data złożenia polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego.  
7.   Załącznikami do faktury będą:  
1)  zatwierdzony Raport wstępny oraz miesięczny dla płatności miesięcznych (ust. 1 pkt 1);  
2)   zatwierdzony Raport końcowy dla płatności końcowej po rozliczeniu finansowym  Kontraktu (ust. 1 
pkt 2);  
3) dowód zapłaty Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom oraz oświadczenia podwykonawców o  otrzymanych należnościach.   
8.   Płatność końcowa nastąpi pod warunkiem prawidłowego wywiązania się Inżyniera  Kontraktu ze 
wszystkich zobowiązań niniejszej Umowy. Płatność końcowa może być  wykonana po złożeniu przez 
Inżyniera Kontraktu Raportu Końcowego i po  zatwierdzeniu tego dokumentu przez Zamawiającego 
oraz dokonaniu rozliczenia Projektu przez Inżyniera.  
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9.   Zamawiający może, w drodze pisemnego powiadomienia Inżyniera Kontraktu,  wstrzymać w całości 
lub części płatności należne Inżynierowi Kontraktu jeżeli Inżynier  Kontraktu spowodował uchybienie 
w wykonywaniu Usługi.  
10.   Wszystkie koszty poniesione przez Inżyniera Kontraktu związane z wykonywaniem  niniejszej 
Umowy powinny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą  dodatkowo płatne.  
11.   W przypadku opóźnień Inżyniera Kontraktu w zapłacie wynagrodzenia  Podwykonawcom, 
Zamawiający ma prawo potrącić z każdej płatności na rzecz Inżyniera  Kontraktu część lub całość 
wynagrodzenia Podwykonawców Inżyniera, płacąc to  wynagrodzenie bezpośrednio Podwykonawcom. 
Płatność nastąpi w kwocie nie wyższej  niż kwota brutto faktury Podwykonawcy lub kwota netto 
rachunku (jeśli Podwykonawca  nie będzie wystawiał faktur VAT). Postanowienia niniejszego ustępu 
stosuje się  odpowiednio do zleceniobiorców i innych członków personelu Inżyniera Kontraktu.   
12.   Rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy  dokonywane będą w PLN na  rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany na prawidłowo wystawionej fakturze VAT/rachunku. 
 
 

§ 9 
  
1.   Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego 
wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej z  zastrzeżeniem ust. 4.  
2.   Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do czynności opisanych w ust. 1 oraz  
nadzorowania wykonania warunków umowy jest Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji  Odpadów Stałych 
Sp. z o.o. (Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu –  MAO). Powiadomienie o czasowym zastępstwie 
MAO zostanie  przekazane Wykonawcy  w  formie pisemnej  i nie będzie stanowiło  zmiany do 
Umowy.  
3.   Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą  będzie 
sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja winna zostać  opatrzona tytułem i 
numerem Umowy oraz przekazywana za pomocą faksu, drogą  elektroniczną, osobiście lub za 
pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe.  
4.   Każde polecenie Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. przekazane ustnie 
Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego  przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej.  
 

§ 10 
  
1.   Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu  informacje i 
dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania niniejszej umowy.  
2.   Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 
dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie 
upoważnionej przez Zamawiającego na kontrolę lub zbadanie dokumentacji dotyczącej wykonywania 
Umowy oraz na sporządzenie z niej  kopii.  
3.   Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z  wykonywaniem 
Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonywania Umowy, 
publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez  uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  
 
  

§ 11 
  
1.   Wykonawca zobowiązuje się składać Zamawiającemu Raporty dotyczące realizacji  Umowy. 
Szczegółowe wymagania Zamawiającego dot. raportowania zawarte są w SIWZ - Opis Przedmiotu 
Zamówienia.  
2.   Raporty będą sporządzane w 3 egzemplarzach w języku polskim, w formie dokumentu papierowego 
oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na nośniku CD (wersja  edytowalna i skanowana). Arkusze 
kalkulacyjne edytowalne, formuły widoczne i  dostępne.  
3.   Format Raportów uwzględniający wytyczne dla Funduszu Spójności będzie  przedstawiony do 
zaaprobowania Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty podpisania  Umowy.  
4.   Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania każdego z Raportów, powiadomi  Wykonawcę 
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o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych Raportów, z podaniem przyczyny  ich odrzucenia. Dla Raportu 
końcowego termin zostaje wydłużony do 28 dni.  
5.   Zamawiający może żądać uzupełnienia lub zmiany w dowolnym dokumencie  opracowanym przez 
Wykonawcę. Wykonawca dokona żądanych zmian i uzupełnień w  terminie  do 7 dni, a dla Raportu 
końcowego w terminie do 21 dni.  
 

§ 12 
  
1.   Wykonawca może realizować Umowę w ramach konsorcjum w skład, którego wchodzą  Partnerzy 
wskazani w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  realizację niniejszej 
Umowy.  
2.   Wykonawcy (partnerzy) realizujący wspólnie Umowę, solidarnie odpowiadają za jej  wykonanie. 
Dla potrzeb niniejszej Umowy przez Wykonawcę rozumie się również  Partnerów wchodzących w skład 
konsorcjum, wszystkich razem i każdego z osobna, o ile z postanowień niniejszego paragrafu nie 
wynika inaczej.  
3.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie Umowę  wyznaczyli 
spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu  wszystkich Wykonawców 
(Partnerów) realizujących wspólnie Umowę. Lider  upoważniony będzie także do wystawiania faktur, 
przyjmowania płatności od  Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich  
Wykonawców (Partnerów) realizujących wspólnie Umowę oraz do podpisywania  wszelkich zmian i 
aneksów do Umowy, ze skutkiem dla całego konsorcjum oraz  wszystkich jego członków z osobna. 
Przed podpisaniem Umowy Wykonawcy  przedstawią Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla 
Lidera zawierające  upoważnienie do wykonywania powyższych czynności.  
4.   Liderem, o którym mowa w ust. 3 jest   ………………  
5.   Rozliczenia finansowe i korespondencję Zamawiający będzie dokonywał wyłącznie z  Liderem. 
Płatność na rzecz Lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem  wszystkich Wykonawców 
(Partnerów) wspólnie realizujących Umowę oraz każdego z  nich z osobna.  
 
  (Niniejszy paragraf zostanie wpisany do umowy w przypadku wyboru, jako  najkorzystniejszej oferty 
złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o  udzielenie zamówienia).  
 

§ 13 
  
1.   Zamawiający dopuszcza powierzenie prac, stanowiących przedmiot Umowy  podwykonawcom, w 
zakresie określonym w ofercie Wykonawcy.  
2.   Każde porozumienie na mocy, którego Wykonawca powierzy wykonanie części usługi osobie 
trzeciej uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą.  
3.   Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą 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  Podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności Podwykonawcy do jej 
wykonania oraz  wymaganymi kwalifikacjami Personelu.  
4.   W przypadku wniosku Wykonawcy o zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy, na  którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b  ustawy Prawo zamówień 
publicznych, w  celu wykazania spełniania warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w art. 
22  ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny  
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie  spełnia je w stopniu nie mniejszym niż  wymagany w 
trakcie postępowania o udzielenie  zamówienia.  
5.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców, jak  za  swoje 
własne.  
6.   Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez Podwykonawcę  nie 
zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.  
7.   Inżynier Kontraktu składa u Zamawiającego kopię umowy z Podwykonawcą w terminie  7 dnia od 
dnia jej zawarcia.  
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§ 14 
  
1.   Zmiany Specjalistów branżowych wyznaczonych do realizacji niniejszej Umowy mogą  następować 
z inicjatywy Wykonawcy i/lub Zamawiającego w następujących  przypadkach:  
1)  śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia;  
2)  jeżeli zmiana osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia stanie się konieczna z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji osoby wyznaczonej do realizacji Umowy itp.);  
3)  w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z obowiązków wynikających z 
Umowy przez osobę wyznaczoną do jej realizacji.  
2.   W przypadku zmiany Specjalisty branżowego wyznaczonego do realizacji zamówienia  nowa osoba 
musi spełniać wymagania określone dla osoby zastępowanej, tzn. osoba  proponowana w zastępstwie 
musi posiadać wykształcenie i doświadczenie nie mniejsze  niż osoba zastępowana, wskazana w ofercie 
Wykonawcy.  
 

§ 15 
  
1.   Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy formie ………..... Całkowita 
wartość zabezpieczenia wynosi:  ………........... PLN (słownie:  ……………….………… złotych) tj. 
10% kwoty, o której  mowa w § 7 ust. 1.  
2.   Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni  od dnia 
wykonania Umowy i uznania Umowy przez Zamawiającego za należycie  wykonaną.  
3.   Przez uznanie Umowy za należycie wykonaną rozumie się zatwierdzenie przez  Zamawiającego 
Raportu końcowego z wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  
4.   Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu  potwierdzającego 
wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając  w dokumentacji jego kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału  dokumentu jest możliwy tylko po upływie 
okresu, na jaki zostało wniesione  zabezpieczenie.  
5.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu  niewykonania lub 
nienależytego wykonania Umowy.  
6.   Wykonawca utrzymuje zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej  wysokości.  
7.   W przypadku, gdy termin wykonania umowy ulega wydłużeniu i jednocześnie w  przypadku, gdy 
zabezpieczenie wniesiono w innej formie niż pieniądzu Wykonawca  zobowiązany będzie na 14 dni 
przed upływem terminu ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność 
obowiązywania ubezpieczenia, lub nowe  zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z 
dokumentem pierwotnym, pod  rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia.  
8.   Koszt uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz jego zmian obciążają 
Wykonawcę.  
 

§ 16 
  
1.   Zamawiający może żądać od Inżyniera Kontraktu zapłaty kar umownych za:  
1)  odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu z przyczyn leżących po stronie 
Inżyniera Kontraktu – w wysokości  10%;  
2)  nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy określonych niniejszą umową – w wysokości 
wynagrodzenia za miesiąc, w którym stwierdzono niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
obowiązków;  
3)   nieobecność wymaganych osób na Radzie Budowy lub naradach koordynacyjnych  budowy – w 
wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych 00/100) za każdą nieuzasadnioną  nieobecność.  
2.   Inżynier Kontraktu może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych za:  
1)    odstąpienie  od umowy przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego z przyczyn leżących po 
stronie  Zamawiającego -  w wysokości 10 %;  
2)    nienależyte wykonywanie obowiązków Zamawiającego – 10 % wynagrodzenia przypadającego za  
miesiąc, w którym nastąpiło udokumentowanie niewykonania lub  nienależyte wykonanie obowiązków.  
3.   Wysokość kar umownych liczona jest od wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu  określonego w 
§ 7 ust. 1 Umowy.  
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4.   Zamawiający może żądać odszkodowania  uzupełniającego  na zasadach określonych w  Kodeksie 
cywilnym, jeżeli szkoda  przewyższa wysokość kar umownych.  
 

§ 17 
  
1.   Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli m.in.:  
1)   Inżynier Kontraktu nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone  Umową, w 
szczególności w zakresie nadzorowania robót budowlanych;  
2)   Inżynier Kontaktu podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę  przez 
personel niezaakceptowany przez Zamawiającego;  
3)   zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy;  
4)   zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy.  
2.   Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania  przyczyny 
odstąpienia.   
3.   W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający poświadczy wysokość należnego  Inżynierowi 
Kontraktu wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy, o ile będzie ono  należne.  
 

§ 18 
  
1.   Inżynier Kontraktu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia może odstąpić  od 
Umowy, jeżeli Zamawiający w sposób nieuzasadniony zalega z płatnością  wynagrodzenia należnego 
Inżynierowi Kontraktu, za co najmniej dwa miesiące.  
2.   Odstąpienie od umowy i wskazanie uchybień będzie dokonywane w formie pisemnej pod  rygorem 
nieważności.  
  

§ 19 
  
 Zamawiający może odstąpić od Umowy w sprawie niniejszego zamówienia, jeśli środki  pochodzące z 
budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzył przeznaczyć na  realizację Projektu nie 
zostaną mu przyznane w całości lub części. W takim przypadku Inżynier Kontraktu może żądać 
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu  wykonania części umowy.  
  

§ 20 
1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na 
zasadach wskazanych w ust. 2. 
2. Zmiana może obejmować: 
1) zmiany w kolejności i terminach wykonania usług wymuszonej okolicznościami niedającymi się 
wcześniej przewidzieć lub wynikające ze zmian w harmonogramie prac Wykonawcy niniejszej umowy, 
spowodowanej opóźnieniami nadzorowanych kontraktów na roboty budowlane; 
2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego związanych z 
realizacją kontraktów na roboty budowlane w szczególności wynikające ze wstrzymania robót, 
konieczności usunięcia błędów lub wprowadzonych zmian w dokumentach Zamawiającego; 
3) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności wynikające z: 
- przekroczenia określonych przez prawo lub regulaminy, jeśli takich regulacji nie ma – typowych w 
danych okolicznościach, terminów wydania przez organy administracji lub inne upoważnione podmioty 
decyzji, zezwoleń, uzgodnień; 
- odmowy wydania przez organy administracji lub inne upoważnione podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawców kontraktów na roboty 
budowlane, mających wpływ na usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu; 
- odmowę udzielenia Zamawiającemu dofinansowania Projektu ze środków UE; 
- zmiany systemu wdrażania Funduszu Spójności w Rzeczypospolitej Polskiej; 
- zmiany w umowie o dofinansowanie podpisaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko; 
- zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawców, na skutek 
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zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie Projektu lub wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 
4) Zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych, niezależnych od Wykonawcy lub 
Zamawiającego, skutkujące niemożnością świadczenia usług przez Wykonawcę lub wykonywania 
innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez: 
- działania osób trzecich (np. konserwatora przyrody, organizacje ekologiczne), 
- warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację kontraktów na roboty budowlane, 
- konieczność podjęcia robót budowlanych niezbędnych dla prawidłowej realizacji kontraktów na 
roboty budowlane. 
5) zmiany kluczowych specjalistów z zastrzeżeniem spełnienia warunków opisanych w SIWZ; 
6) w zakresie wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu w przypadku zmiany: 
a) stawki podatku od towarów i usług,  
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne   o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  
W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Inżyniera Kontraktu w Ofercie w toku 
realizacji umowy, wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu netto pozostaje po zmian, a strony w drodze 
pisemnego aneksu do Umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość 
brutto Umowy. 
W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ocenie 
Inżyniera Kontraktu mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować 
zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie Umowy, obowiązkiem Inżyniera Kontraktu jest 
zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty 
zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia. Postanowienia powyższe 
stosuje się odpowiednio.  
Niezależnie od postanowień powyższych Inżynier Kontraktu oświadcza, iż w treści swojej oferty 
uwzględnił uregulowania wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. roku 
w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 1456), 
które od dnia 1 stycznia 2017 roku ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę na kwotę 
2000 zł oraz uregulowania ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych inny ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265) ustalające wysokość 
minimalnej stawki godzinowej w 2016 i 2017 roku. Wejście w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku 
nowej, zgodnej z ww. rozporządzeniem wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz nowej, 
zgodnej z ww. ustawą minimalnej stawki godzinowej nie będzie stanowiło dla Inżyniera Kontraktu 
podstawy do wystąpienia z żądaniem zmiany wysokości wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w 
trybie określonym postanowieniami niniejszego paragrafu. 
Postanowień klauzul, o których mowa wyżej nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do 
roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany Umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania 
zmiany Umowy. Każda zmiana Umowy wymaga zgody drugiej strony, z zastrzeżeniem odmiennych 
postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa Zamawiającego do złożenia oświadczenia o 
obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych w umowie. 
 
7) zmiany ilości usług podyktowane bieżącymi potrzebami procesu inwestycyjnego; 
8) rezygnację Zamawiającego z wykonywania części usług; 
9) zmiany podyktowane siłą wyższą, uniemożliwiającą wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 
10) zmiany uzasadnione okolicznościami , o których mowa w art. 3571 Kodeksu Cywilnego; 
11) zmiany spowodowane innymi okolicznościami prawnymi, ekonomicznymi lub technologicznymi, 
skutkujące niemożliwością wykonania lub nienależytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ; 
12) zmiany podyktowane koniecznością dostosowania treści niniejszej Umowy do zasad 
przewidzianych w umowie o dofinansowanie podpisanej w ramach Programu Operacyjnego 
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Infrastruktura i Środowisko; 
13) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 
14) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 
3. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z metod: 
1) Wykonawca może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem 
Wykonawcy w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub obniżą koszty realizacji 
Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego; 
2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla 
prawidłowej realizacji Projektu, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy lub 
obniżą koszty realizacji Umowy lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego, lub jeżeli 
konieczność ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających 
i monitorujących realizację Projektu, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. 
4. Każda ze stron przedkładając drugiej stronie propozycję zmian, spełniającą wymogi określone w ust. 
3, wraz z tą propozycją przedłoży: 
1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian; 
2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia usług i 
szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz 
3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Wykonawcy wraz z uzasadnieniem. 
5. Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 
14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony 
występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi 
opisane w ust. 4. 
6. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 5, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian 
została odrzucona. 
7. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 5 -6. 
8. W przypadku przyjęcia propozycji zmian wchodzą one w życie pod warunkiem objęcia ich pisemnym 
aneksem. 
9. Kwota wynagrodzenia, o której mowa w § 7 zostanie skorygowana w związku z wprowadzonymi 
zmianami w następujący sposób: w stosunku do usług które są pomijane – zostanie zmniejszona o 
wartość nie wykonanych usług ustaloną na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zakończonego zawarciem niniejszej umowy ( o ile 
takie w ofercie występują), a w pozostałych przypadkach zgodnie z cenami rynkowymi za usługi nie 
wykonane w ramach zmiany. 
10. Każda zmiana do umowy wymaga formy pisemnej i musi być dokonana poprzez sporządzenie 
zmiany do Umowy – Aneksu. 
11. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust. 1 – 10 jest nieważna. 
 
Niezależnie od postanowień wyżej wymienionych zmiana umowy jest dopuszczalna również w innych 
przypadkach na zasadach, o których mowa w art. 144 ust. 1 - 1e ustawy PZP. 
 
 

§ 21 
  
1. Do niniejszej Umowy stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  Ilekroć w 
Umowie zostają przywołane przepisy ustaw, rozporządzeń lub innych aktów,  należy przez nie rozumieć 
również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce.  
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa  polskiego, w 
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane i ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  
3. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu podejmą wszelkie działania w celu polubownego  rozwiązania 
jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy Zamawiającym a 
Inżynierem Kontraktu.  
4. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory  wynikające z 
niniejszej Umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
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siedziby Zamawiającego.  
5. Za zgodą obu stron, strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji  sądowej lub 
pozasądowej.  
6.  Każda zmiana Umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej.  
7.  Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadamiania o każdej  zmianie 
siedziby, adresu zamieszkania lub nazw firm, przedstawicieli stron, numerów  telefonów.   
8.  W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 7, pisma przesłane pod  ostatni 
adres uważa się za doręczone.  
9.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług  i posiada NIP 
nr  ……………………  
10. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w  języku polskim, 
z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla  Zamawiającego.  
11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.  
 
  
  
          WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY  
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