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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - (SIWZ)   
 
 
 

 

Część II Wzór Umowy  
 
 

dla przetargu nieograniczonego 
o wartości mniejszej niż kwoty określone w  przepisach wydanych na podstawie   
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

( t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) 
 
 

NA WYKONANIE USŁUGI : 
 
 

„Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn. 
Zamykanie i rekultywacja składowisk odpadów 
komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni 

Górnej Baryczy” 
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UMOWA NR:..........................  
 

w sprawie zamówienia publicznego pn.:  „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego w ramach przedsięwzięcia pn. Zamykanie i rekultywacja składowisk 

odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy” 
 

Niniejsza Umowa została zawarta dnia.................... roku  w........................................., zwana 

dalej „Umową”, pomiędzy: 

Związkiem Gmin Zlewni Górnej Baryczy, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn 
 
NIP ……………………., REGON: …………………., reprezentowanym przez: 

1. .............................   -   ................................. 

2. .............................   -   .................................. 
 

przy kontrasygnacie : 
 

1. ..............................   -  .......................................     

zwanym dalej ,,Zamawiającym’’,  

a 

........................................................................................................................................  

z siedzibą: ……………………………wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez ………………..  

lub ewidencji działalności gospodarczej pod numerem ………….. ……………… NIP ………….., Regon 

…………,   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 (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze 

zm.), zwanej dalej „Ustawą PZP”, na podstawie oferty Wykonawcy z dnia .................................... 

 

§ 1 

INTEGRALNE CZĘŚCI UMOWY 

1.  Integralne części Umowy stanowią następujące dokumenty: 

a) Załącznik nr 1 -  Opis przedmiotu zamówienia - część III Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwany dalej „OPZ”; 

b) Załącznik nr 2 -  Oferta Wykonawcy; 

c)  Załącznik nr 3 -  Instrukcja Dla Wykonawców, zwana dalej „IDW”; 

 

2. W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów, wymienionych ust. 1 

niniejszego paragrafu, pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we 

wcześniejszej kolejności. 

 

§ 2  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: „Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w ramach przedsięwzięcia pn.:  Zamykanie i rekultywacja 

składowisk odpadów komunalnych na terenie Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy”. 
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2. Wykonawca w ramach wykonywania przedmiotu Umowy będzie w pełni odpowiedzialny za 

nadzorowane przedsięwzięcie, zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do Umowy – stanowiącego 

szczegółowy zakres przedmiotu Umowy (OPZ).  

 

§ 3  

OBOWIĄZKI, ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania i stosowania przepisów, zasad, wytycznych i 

postanowień Umowy. 

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

Zamawiającemu wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem Umowy. Wykonawca zezwoli 

osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać dokumentację dotyczącą 

sposobu wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po jej 

wykonaniu. 

3. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za usuwanie wad powstałych w wyniku 

niedostatecznego nadzoru nad wykonanym przez wykonawcę robót przedmiotem zamówienia.  

 

§ 4 

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I WARUNKI PŁATNOŚCI FAKTUR 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy jest cena zaoferowana 

w Ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

2. Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy w wysokości: 

kwota netto............................................................................... PLN  

(słownie: .........................................................................  PLN) 

plus VAT...... % w wysokości ................... PLN,  

(słownie: .........................................................................  PLN),  

co stanowi łącznie kwotę brutto :........................................... PLN  

(słownie: .........................................................................PLN), 

przy czym sposób płatności określony został w ustępie 3 niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający wypłaci Wykonawcy: 

a) do 80% należnego wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy – Załącznik nr  2 do 

Umowy, w formie częściowych płatności dokonywanych proporcjonalnie do rzeczowego 

postępu prac wykonawcy robót budowlanych, na podstawie zatwierdzonych protokołów 

odbiorów częściowych, 

b) pozostałe należne Wykonawcy wynagrodzenie, po wystawieniu Protokołu końcowego 

odbioru robót. 

4. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 

5. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT jest przyjęcie przez Zamawiającego 

wykonanej części zamówienia. 

6. Zamawiający będzie dokonywał płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 

do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.  

7. Warunkiem zapłaty faktur Wykonawcy jest przedstawienie przez niego dowodu zapłaty faktur 

Podwykonawcy, zgodnie z zawartą między nimi umową. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 5 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie usługi z podwykonawcą w zakresie 

wymienionym w ofercie. 

2. Umowa zawarta z podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Dotyczy to również ewentualnych zmian lub uzupełnień. 

3. Wykonawca każdorazowo przedłoży Zamawiającemu umowę lub projekt umowy                                   

z podwykonawcą. Brak pisemnego sprzeciwu lub zastrzeżeń ze strony Zamawiającego 

zgłoszonych w ciągu 14 dni od przekazania Zamawiającemu umowy lub projektu umowy 

oznaczać będzie ich akceptację.  

4. Zawarcie umowy z podwykonawcą nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub 

pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

5. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny w stosunku do Zamawiającego za zlecone                    

do podwykonania części usługi objętej przedmiotem zamówienia. 

 

§ 6 

TERMINY REALIZACJI UMOWY 

Zamówienie wykonywane będzie w terminie  :  od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji 

robót budowlanych i rozliczenia przedsięwzięcia (przewidywany termin zakończenia robót :               

31 grudzień 2012 + 3 miesiące na rozliczenie przedsięwzięcia), tj. 31.03.2013 r. 

 

§ 7 

OSOBY DO KONTAKTÓW, KORESPONDENCJA 

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

Umowy będzie dokonywane w formie pisemnej, z uwzględnieniem zapisów ust. 5 niniejszego 

paragrafu. 

2. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym  jest : 

Nazwisko ....................................................................................................  

Adres ....................................................................................................  
 

3. Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą jest : 

Nazwisko ......................................................................................... ........... 

Adres ....................................................................................................  
 

4. Korespondencja w ramach Umowy pomiędzy stronami niniejszej Umowy będzie sporządzana  

w formie pisemnej. Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być 

każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na piśmie przesyłką wysłaną za pośrednictwem 

publicznego operatora, firmy kurierskiej lub doręczoną osobiście.  
 

5. Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu 

jego przekazania i winno zostać potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 3 dni 

roboczych od jego przekazania.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku, 

kiedy Wykonawca stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza jego uprawnienia lub 
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poza zakres przedmiotu Umowy, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego 

polecenia powiadomi pisemnie o tym Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko. 

7. Zamawiający przekaże swoją decyzję pisemnie wykonawcy i w terminie 3 dni roboczych od 

daty otrzymania powiadomienia.  
 

§ 8 

KARY UMOWNE 

1.  W przypadku, stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca, nie realizuje obowiązków 

wynikających z Umowy, poinformuje o tym Wykonawcę, równocześnie wzywając go do 

prawidłowego wykonywania przedmiotu Umowy, w terminie wskazanym w wezwaniu. 

2.  W przypadku, niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % 

wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (z VAT), o którym mowa w § 4 ust. 2 

Umowy, za każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc od upływu wyznaczonego terminu. 

3. W przypadku nienależytego lub nieterminowego wykonania przedmiotu Umowy, przez 

Wykonawcę, Zamawiający może żądać od Wykonawcy usunięcia wad, lub wezwać do 

terminowego wykonywania przedmiotu Umowy w wyznaczonym terminie i zapłacenia kary 

umownej w wysokości 0,2 % wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (z VAT), 

o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, za każdą wadę lub każdy kolejny dzień opóźnienia, licząc 

od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu. 

4. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości całkowitego 

wynagrodzenia Wykonawcy (z VAT), o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości całkowitego 

wynagrodzenia wykonawcy (z VAT), o którym mowa w § 4 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem 

zapisów § 14 ust. 1 i ust. 2 Umowy. 

6. Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu wyniosą więcej niż 

10 % wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy (z VAT), o którym mowa w § 4 ust. 2 

Umowy Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy z jego winy 

bądź zażądać stosownego obniżenia jego wynagrodzenia. 

7. Zamawiający, zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych i innych należności 

wynikających z  Umowy z częściowych faktur Wykonawcy. 

8.  Zamawiający, zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 

przewyższających wysokość kwot kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

9.  Strony postanawiają, że Wykonawca nie może – bez zgody Zamawiającego - przenieść           

na osoby trzecie wierzytelności  wynikającej z niniejszej umowy. 

 

§ 9 

DOKUMENTY 0TRZYMANE OD ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/ lub 

dokumenty, jakie mogą być niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. 

Wykonawca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy. 
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§ 10 

DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY 

1.  Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, 

chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, które przewidziane 

zostały w ust. 5 niniejszego paragrafu. 

2.  Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu jest nieważna. 

3.   W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 

odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

4.  W przypadkach, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

5.   Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje istotne zmiany zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty wykonawcy w zakresie: 

a) zmiany terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w związku ze zmianą terminu 

wykonania nadzorowanych niniejszą umową robót budowlanych w następujących 

przypadkach : 

− wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność 

przerwania robót budowlanych, 

− działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót np. klęski 

żywiołowe, strajki, 

− wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie 

przedmiotu umowy, 

− wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem 

rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót, 

− wystąpienia  ewentualnych robót zamiennych lub nie wykonanych. 

b) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia, 

c) zmian kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, 

d) zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty 

mające na nie wpływ lub zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla 

Zamawiającego. 

6.    Wskazane powyżej zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie 

strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian 

jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

7.    W przypadku opóźnienia w wykonaniu robót budowlanych, termin realizacji w/w niniejszej 

umowy zostanie przedłużony, bez dodatkowego wynagrodzenia dla  Wykonawcy. 

 

§ 11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa 

polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz przepisy 
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ustawy Prawo Zamówień Publicznych i akty wykonawcze do tych ustaw oraz obwarowania 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

2. Zmiana zapisów Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

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

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

 

WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 

 

 


