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Załącznik nr 7 do SIWZ 

ZP.2500.4.2017 
 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
UMOWA NR .......................... 

 
zawarta w Gdyni, w dniu ……………...2017r. pomiędzy :  
Gminą Miasta Gdyni, z siedzibą w Gdyni, przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, NIP 5862312326, 
reprezentowaną przez  ……………………………… – ……………………………. Laboratorium Innowacji Społecznych, z 
siedzibą w Gdynia (81-451), przy Al. Zwycięstwa 96/98, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, 
a 
................................................................................................, z siedzibą w  ……………………………………………………….., 
posiadającą/cym NIP: ………………………………, prowadzącą/cym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do  
…………………………………… pod Nr: ……………………….., zwaną/e dalej „Wykonawcą” lub „Inżynierem Kontraktu”, 
Reprezentowaną/e przez:  
………………………………….. - …………………………….. 
o następującej treści: 

§ 1 
Podstawa zawarcia umowy 

Umowa niniejsza  zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 209 00 euro na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu 
nad inwestycją polegającą na przebudowie budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy  
ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na funkcje centrum sąsiedzkiego i usług społecznych w formule „zaprojektuj  
i wybuduj” w okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi Generalnego Wykonawcy.  
 
Realizacja zamówienia będzie dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach projektu „Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie” poprzez Regionalny Program Operacyjny dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Umowa nr: RPPM.08.01.01-22-0007/17-00 o dofinansowanie 
Projektu: "Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”. 

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
1. Zamawiający zleca, a Inżynier Kontraktu przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu 

w tym zapewnienia kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na przebudowie 
budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na funkcje centrum 
sąsiedzkiego i usług społecznych (zw. Centrum Aktywnego Mieszkańca) w formule „zaprojektuj i wybuduj” 
w okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi Generalnego Wykonawcy Robót (zwanym 
Generalnym Wykonawcą). 

2. Realizacja robót odbywała się będzie na podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze z Generalnym 
Wykonawcą, wyłonionym w wyniku odrębnego postępowania przetargowego. Przewiduje się, iż zawarcie 
umowy z Generalnym Wykonawcą i rozpoczęcie prac powinno nastąpić we wrześniu 2017r. 

3. Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy realizacja zadań wskazanych w dokumentacji przetargowej, w 
szczególności realizacja „Podstawowych obowiązków Inżyniera Kontraktu” wskazanych w załączniku nr 1 do 
umowy. 

4. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do pełnienia nadzoru inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego 
wymienionego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy  w następujących okresach:  



 
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209 000 euro na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad inwestycją polegającą 

na przebudowie budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 w Gdyni na funkcje centrum 
sąsiedzkiego i usług społecznych w formule „zaprojektuj i wybuduj” w okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji 

Generalnego Wykonawcy 

 
2 

4.1. nad realizacją zadania od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia odbioru końcowego zadania od 
Generalnego Wykonawcy i przedstawienia przez Inżyniera Kontraktu rozliczenia tego zadania, z 
zastrzeżeniem, iż termin faktycznego rozpoczęcia wykonywania obowiązków Inżyniera Kontraktu 
nastąpi nie wcześniej niż zawarcie umowy z Generalnym Wykonawcą, będzie to również termin kiedy 
nastąpi prawo do naliczania wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu, 

4.2. w okresie gwarancji Generalnego Wykonawcy od dnia dokonania odbioru końcowego zadania od 
Generalnego Wykonawcy do dnia, w którym upłynie okres gwarancji udzielonej przez Generalnego 
Wykonawcę lub do dnia odbioru usunięcia usterek przez Generalnego Wykonawcę lub Wykonawcę 
zastępczego, w zależności od tego, który z terminów upływa później. 

5. Wstępnie zakłada się terminy pełnienia nadzoru nad realizacją zadania do dnia 31.06.2018r. i w okresie 
gwarancji udzielonej przez Generalnego Wykonawcę, która może wynosić 60 m-cy.  

6. W przypadku zmiany terminu czynności odbiorowych w stosunku do terminu określonego w ust. 5, przedłuża 
się termin pełnienia usługi Inżyniera Kontraktu do czasu dokonania odbioru końcowego oraz w okresie 
udzielonej przez Generalnego Wykonawcę gwarancji, bez zmiany wynagrodzenia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczenia na wszystkich dokumentach, które przygotowuje w związku 
z realizacją zamówienia, informacji o udziale środków Unii Europejskiej we współfinansowaniu zamówienia 
oraz logotypów, które zostaną udostępnione Wykonawcy przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu 
umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu 
umowy. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania wszelkich uwag Zamawiającego i/lub osób 
pełniących funkcje przedstawiciela Zamawiającego. 

 
§ 3 

Odpowiedzialność Inżyniera Kontraktu 
1. Inżynier Kontraktu, pełniąc nadzór inwestorski, działa we własnym imieniu w ramach udzielonego 

pełnomocnictwa, na rachunek Zamawiającego, co oznacza że jest obowiązany do należytej staranności w 
okresie realizacji robót, jak też po ich zakończeniu. 

2. Inżynier Kontraktu w granicach posiadanego niniejszą umową umocowania jest przedstawicielem 
Zamawiającego w ramach umowy, która zostanie zawarta z Generalnym Wykonawcą o wykonanie robót 
objętych zadaniem. 

3. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody będącej 
normalnym następstwem nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą umową, ocenianego w 
granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawienie szkody obejmuje wyłącznie straty, 
które poszkodowany poniósł. 

4. Inżynier Kontraktu pełniąc swoje funkcje  wykonuje swoje obowiązki w terminach określonych w niniejszej 
umowie, a obowiązki dla których nie ustalono w tej umowie terminu ich wykonania Inżynier Kontraktu 
wykonuje w terminach uzgodnionych z Generalnym Wykonawcą i nie powodujących opóźnień w realizacji 
robót przez Generalnego Wykonawcę w stosunku do obowiązującego harmonogramu umownego. 

5. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,00 
zł. Wykonawca ma obowiązek utrzymywać ciągłość ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na 
wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem kopii polisy OC lub kopii umowy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia w terminie 
określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni. 

 
§ 4 

Przedstawiciele Wykonawcy 
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1. Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada odpowiednie środki, doświadczenie, uprawnienia oraz 
wykwalifikowany personel posiadający stosowne uprawnienia do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie w jakim są wymagane.  

2. Inżynier Kontraktu przy realizacji umowy dysponował będzie, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
przetargowej (i treścią oferty*- *jeśli wskaże w treści oferty osoby do realizacji), co najmniej: 
2.1. Inspektorem Nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej – bez ograniczeń, funkcję tę będzie sprawował: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2. Inspektorem Nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  
bez ograniczeń, funkcję tę będzie sprawował: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.3. Inspektorem Nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń, funkcję tę będzie sprawował  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.4. Inspektorem Nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, funkcję tę będzie 
sprawował  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Wykonawca nie może wprowadzać zmiany osób wyznaczonych do realizacji umowy wymienionych  
w ust. 2 niniejszego paragrafu, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, który może na 
taką zmianę nie wyrazić zgody. 

4. W przypadku gdy zachodzi konieczność zmiany osób wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
proponowana osoba musi posiadać, co najmniej równoważne do określonego w ofercie Wykonawcy   
doświadczenie. Zmiana osób nastąpi zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.1 umowy. 

5. Wszyscy inspektorzy będę mieli odpowiednie uprawnienia budowlane stosowne do zakresu prac, jeden z 
inspektorów wskazany przez Inżyniera Kontraktu będzie pełnił funkcją koordynatora zespołu inspektorów 
nadzoru.  

6. Jeśli okaże się, iż do realizacji przedmiotowej umowy konieczny będzie udział osób posiadających 
uprawnienia inne, niż w specjalnościach wymienionych w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia tych osób bez dodatkowego wynagrodzenia. 

7. Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania aktualnych 
dokumentów potwierdzających uprawnienia osób realizujących umowę stosowne do zakresu 
wykonywanych prac. 

8. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących osób realizujących umowę Wykonawca 
zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości, Zamawiający ma prawo naliczenia kar 
umownych za każdy dzień opóźnienia w usunięciu nieprawidłowości licząc od dnia wyznaczonego przez 
Zamawiającego na usunięcie nieprawidłowości w wysokości określonej jak w § 9 ust. 2 pkt 2.4. 

 
§5 

Podwykonawcy 
 (*zapisy zostaną uzupełnione zgodnie z treścią złożonej oferty) 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami*/własnymi siłami oraz przy 
pomocy podwykonawców*w zakresie wskazanym poniżej (w przypadku ujawnionych podwykonawców 
postanowienia tego paragrafu ulegną odpowiednio zmianie) 
Zakres przedmiotu zamówienia, który Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców lub innych 
podmiotów: 
1.1  ........................................................................    ............................................................................................................................... 
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                                                 (zakres zamówienia) (firma podwykonawcy, dane kontaktowe, osoba do kontaktu) 
     

1.2 ........................................................................     ............................................................................................................................... 
    (zakres zamówienia)                      (firma podwykonawcy, dane kontaktowe, osoba do kontaktu) 

2. W przypadku zlecenia części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zamówienia zobowiązany jest do 
sprawowania pełnego nadzoru oraz do koordynacji wszelkich prac zleconych podwykonawcy. Wykonawca 
będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez 
siebie, podwykonawców, w tym za jakość i terminowość. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia lub zaniedbania swoich podwykonawców i ich pracowników, z których pomocy korzysta przy 
realizacji swych obowiązków, wynikających z niniejszej umowy, jak za działania, uchybienia lub zaniedbania 
własne.  

3. Jeżeli nastąpi zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy i dotyczy ona podmiotu, na którego zasoby Inżynier 
Kontraktu powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy prawo zamówień publicznych, w celu 
wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, 
Inżynier Kontraktu jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
§ 6 

Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, na 

łączną kwotę  …………………………………. zł netto, VAT …………………………….. zł,  …………………………………. zł brutto 
………………. (słownie: ………………………………………………………………………..…..). 

2. Określone w ust. 1 wynagrodzenie jest niezmienne przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, bez 
względu na faktyczny termin odbioru końcowego zadania inwestycyjnego od Generalnego Wykonawcy 
Robót, okres udzielonej przez Wykonawcę gwarancji oraz ilość, zakres i wartość udzielonych Wykonawcy 
przez Zamawiającego zleceń na wykonanie robót dodatkowych i robót zamiennych, a także ilość i wynik 
przeprowadzonych przeglądów  w okresie gwarancji. 

3. Wynagrodzenie będzie realizowane raz w miesiącu w równych częściach do 80% wartości wynagrodzenia. 
Miesięczną kwotę wynagrodzenia ustala się poprzez podzielenie 80% uzgodnionego wynagrodzenia przez 
ilość miesięcy (licząc od pierwszego pełnego miesiąca) wynikającą z terminu realizacji wskazanego w umowie 
z Generalnym Wykonawcą. Podstawą płatności częściowych będzie każdorazowo podpisany przez strony 
protokół poprawności wykonania usługi w danym miesiącu. Pozostałe 20% wartości wynagrodzenia zostanie 
uregulowane po odbiorze końcowym przedmiotu inwestycji, na podstawie ostatecznego protokołu odbioru 
robót budowlanych. 

4. W przypadku skrócenia terminu realizacji lub wcześniejszego odbioru końcowego pozostałe kwoty 
częściowe zostaną uregulowane łącznie w płatności końcowej. W przypadku wydłużenia realizacji, kwoty 
częściowe będę realizowane do osiągniecia 80% wartości wynagrodzenia.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezmienne przez cały okres 
obowiązywania umowy i obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania 
przedmiotu umowy niezależnie od faktycznego czasu trwania.  

6. Faktury VAT za przedmiot umowy będą płatne przelewem z konta Zamawiającego w terminie 30 dni od daty 
otrzymania faktury. 

7. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycje przelewu ze 
swojego konta na konto Wykonawcy.  

8. Wystawiane przez Wykonawcę faktury winny zawierać następujące dane: 
NABYWCA: 
Gmina Miasta Gdyni 
81-382 Gdynia 
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  
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NIP 5862312326, 
ODBIORCA: 
Laboratorium Innowacji Społecznych 
81-451 Gdynia 
Al. Zwycięstwa 96/98 

9. Wystawiane przez Wykonawcę faktury oraz wynikające z niniejszej umowy dokumenty winny być 
wysyłane na adres ODBIORCY. 

§7 
Odbiory i Przeglądy 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do dokonywania odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu lub 
zanikających oraz odbiorów technicznych i częściowych bezzwłocznie nie później  niż w terminie 3 dni 
roboczych od daty pisemnego powiadomienia Inżyniera Kontraktu przez Generalnego Wykonawcę lub w 
innym terminie uzgodnionym z Generalnym Wykonawcą. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do sprawdzenia kompletności i poprawności dokumentów odbiorowych 
oraz potwierdzenia gotowości do odbioru końcowego budynku w terminie 5 dni roboczych od daty 
przedłożenia dokumentów przez Generalnego Wykonawcę. 

3. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu rozliczenia zadania inwestycyjnego nie 
później niż w dniu podpisania ostatecznego protokołu odbioru. 

4. Inżynier Kontraktu dokona akceptacji lub zgłosi zastrzeżenia do przedłożonego przez Generalnego 
Wykonawcę rozliczenia zadania inwestycyjnego w terminie 7 dni roboczych od jego dostarczenia.  

5. W okresie gwarancji generalnego Wykonawcy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przeprowadzenia 
przeglądu każdorazowo w terminie do 10 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez 
Zamawiającego oraz bez odrębnego wniosku dodatkowego przeglądu na 2 miesiące przed upływem okresu 
gwarancji oraz co najmniej raz w roku w terminie ustalonym z Zamawiającym i Generalnym Wykonawcą. 

6. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest  do przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego  usunięcie wad i 
usterek w ciągu 3 dni roboczych od daty ich usunięcia. 
 

§8 
Prawa autorskie 

1. Inżynier Kontraktu z dniem wydania Zamawiającemu wszelkich dokumentów opracowanych przez Inżyniera 
Kontraktu przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 Umowy, autorskie 
prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych – tj. Dz.U. 2017 poz. 880) powstałych w wyniku  wykonywania niniejszej Umowy na potrzeby 
realizacji inwestycji. 

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1 następuje bez ograniczeń co do czasu i terytorium na następujących 
polach eksploatacji: 
2.1. Używania, kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w szczególności w sieci Zamawiającego 
2.2. Korzystania z utworu przez Zamawiającego lub jego części, 
2.3. Trwałego i czasowego utrwalania i zwielokrotniania utworu  w całości lub w części jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz technika cyfrową, 

2.4. Tłumaczenia, przystosowywania, modyfikacji, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, 
2.5. Obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie, najem lub dzierżawę oryginału lub egzemplarzy, 
2.6. Publikacji dowolną techniką, w tym pisemną, elektroniczną, internetową, wizualną, 
2.7. Publicznego wykonania, wystawiania, wyświetlania, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a 

także publicznego udostępniania utworu w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu 
i czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci internet. 
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3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy, o której 
mowa w ust. 1 i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

4. Inżynier Kontraktu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw majątkowych i osobistych osób 
trzecich w razie dokonania bez wymaganej zgody uprawnionego zmian w otrzymanych materiałach. Inżynier 
Kontraktu zobowiązuje się do zaspokojenia na swój koszt uzasadnionych roszczeń osób trzecich z tytuły 
naruszenia ich praw wskutek nieprawdziwości oświadczenia, o który mowa powyżej, a w razie zaspokojenia 
tych roszczeń przez Zamawiającego lub zasądzenia od Zamawiającego jakichkolwiek kwot na rzecz osób 
trzecich z tego tytułu – do zwrotu na wezwanie Zamawiającego całości zapłaconych kwot oraz wszelkich 
związanych z tym wydatków, w tym kosztów postępowań sądowych.  
 

 §9 
Kary umowne 

1. Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:  
2.1. za odstąpienie od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO lub INŻYNIERA KONTRAKTU z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi INŻYNIER KONTRAKTU, w wysokości 20% wynagrodzenia brutto 
wymienionego w § 4 ust. 1 umowy. 

2.2. za nieterminowe realizowanie obowiązków określonych w umowie w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto określonego w §6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, które powstało z przyczyn leżących po 
stronie Inżyniera Kontraktu, 

2.3. za nie przeprowadzenie przeglądu corocznego w okresie gwarancji i rękojmi  w terminach określonych 
w umowie, uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, które powstało z przyczyn leżących po 
stronie Nadzoru, 

2.4. za niewywiązywanie się przez Wykonawcę z obowiązków dotyczących osób realizujących umowę 
wskazanych w §4, w tym nie prawidłowości dotyczące doświadczenia osób skierowanych do realizacji 
nadzoru względem doświadczenia zadeklarowanego w ofercie, w wysokości 2000 zł za każdą 
stwierdzoną nieprawidłowość oraz w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia usunięcia 
nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

2.5. za nieposiadanie lub opóźnienie w posiadaniu ubezpieczenia OC lub w przypadku braku przedłożenia 
na żądanie Zamawiającego w określonym terminie kopii polisy dla ubezpieczenia, o którym mowa w § 
3 ust. 5, w wysokości 0,2% wartości umowy o której mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

2.6. za nie wywiązywanie się z innych obowiązków określonych w umowie, po jednokrotnym pisemnym 
wezwaniu do właściwej realizacji umowy, w wysokości 300,00 zł za stwierdzony przypadek.  

3. Nienależyta i nieterminowa realizacja obowiązków Inżyniera Kontraktu, skutkująca koniecznością 
poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, w tym na pokrycie roszczeń Generalnego 
Wykonawcy lub na zastępcze usuwanie usterek uprawnia Zamawiającego do obniżenia wynagrodzenia 
Inżyniera Kontraktu o kwotę tych kosztów dodatkowych. 

4. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 
umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.  
 

§ 10 
Odstąpienie od umowy/Rozwiązanie umowy 
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1. Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w terminie 1 miesiąca od 
wystąpienia wskazanych poniżej okoliczności: 
1.1. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, 

1.2. ogłoszenia upadłości lub likwidacji Inżyniera Kontraktu (oznaczające winę po stronie Inżyniera 
Kontraktu), 

1.3. nie rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy przez Inżyniera Kontraktu bez uzasadnionych przyczyn 
oraz nie kontynuowania jej pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego (oznaczające winę po 
stronie Inżyniera Kontraktu). 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy z miesięcznym terminem wypowiedzenia, w 
przypadku gdy: 
2.1. Inżynier Kontraktu nie wykonuje lub nie należycie wykonuje swoje obowiązki określone Umową, 
2.2. bez uzasadnionych przyczyn Inżynier Kontraktu nie rozpoczyna czynności oraz ich nie kontynuuje 

pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 
2.3. bez uzasadnionych przyczyn Inżynier Kontraktu przerwie czynności i nie będzie ich prowadził w czasie 

dłuższym niż 14 dni, 
2.4. zostanie ogłoszony wniosek o otwarcie postępowania likwidacyjnego lub wniosek o ogłoszenie 

upadłości przez Inżynier Kontraktu, 
2.5. wystąpił po stronie Inżyniera Kontraktu brak zdolności do czynności prawnych utrudniający wykonanie 

Umowy, 
2.6. gdy łączna wysokość kar umownych przekroczy 20% wartości całkowitego wynagrodzenia Inżyniera 

Kontraktu 
- w terminie 3 miesięcy od dnia dowiedzenia się przez ZAMAWIAJĄCEGO o zaistnieniu w/w sytuacji. 

3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania przyczyny rozwiązania. 
Rozwiązanie z przyczyn wskazanych w pkt 2.1, 2.2 i 2.3 wymaga uprzedniego pisemnego wezwania do 
usunięcia uchybień  w terminie nie dłuższym niż 14 dni i bezskutecznego upływu tego terminu. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy nie zostanie zawarta umowa 
z Generalnym Wykonawcą w terminie do dnia 31.12.2017r. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne 
roszczenia. 

5. Po rozwiązaniu Umowy w przypadku gdy Inżynier Kontraktu otrzymał powiadomienie o rozwiązaniu 
podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług w zorganizowany i sprawny  
sposób umożliwiający zminimalizowanie kosztów. 

6. Zamawiający rozwiązując Umowę może wydać Inżynierowi Kontraktu polecenie pełnienia obowiązków do 
czasu przejęcia obowiązków przez nowego Inżyniera Kontraktu. W takim wypadku postanowienia niniejszej 
umowy stosuje się odpowiednio do okresu dalszego pełnienia obowiązków. 

7. Inżynierowi Kontraktu przysługuje prawo rozwiązania umowy z miesięcznym terminem wyprzedzającym w 
sytuacji, gdy zaistnieje nieplanowana w harmonogramie realizacji robót przerwa w robotach trwająca ponad 
90 dni, o ile przerwa ta nastąpiła z przyczyn nie leżących po stronie Inżyniera Kontraktu. 

8. Termin miesięczny liczony jest od daty stempla pocztowego listu poleconego lub potwierdzenia 
(pokwitowania) odbioru pisma bezpośrednio od drugiej strony. 
 

§ 10 
Tajemnica umowy 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i 
uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
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2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Inżyniera Kontraktu od 
Zamawiającego, może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową. 

3. Inżynier Kontraktu odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew 
postanowieniom niniejszej umowy. 

4. Zobowiązanie, o którym mowa powyżej wiąże Inżyniera Kontraktu również po wykonaniu lub rozwiązaniu 
niniejszej umowy. 

§ 11 
Zmiana umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian zawartej umowy w przypadkach określonych w uPzp oraz 
wskazanych poniżej, w następującym zakresie: 
1.1. zmiany osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy, pod warunkiem że nowe osoby będą 

spełniały warunki określone w SIWZ oraz ofercie Wykonawcy oraz przedstawione zostaną wymagane 
dokumenty dla tych osób, zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej, 

1.2. zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, 
1.3. zmiany terminów płatności wynikającej z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany 

samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie na 
rzecz Wykonawcy, 

1.4. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części obowiązków Inżyniera Kontraktu i zakresu 
Przedmiotu umowy i związanego z tym odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia, 

1.5. zmiany podwykonawcy na uzasadniony wniosek Inżyniera Kontraktu, pod warunkiem wyrażenia zgody 
Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych 
warunków jak podwykonawca pierwotny, 

1.6. zmiany wysokości wynagrodzenia wynikającej ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeśli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

1.7. zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku przesunięcia się terminu realizacji robót 
budowanych objętych zamówieniem, wystąpienia robót dodatkowych oraz innych zmian zakresu 
zamówienia zgodnych z ustawą Pzp. 

2. Wszelkie zmiany, jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają 
wcześniejszego uzgodnienia z Zamawiającym oraz zawarcia aneksu do umowy. 

3. W trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących, 
3) ogłoszeniu upadłości, 
4) ogłoszeniu likwidacji, 
5) zawieszeniu działalności, 
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca. 

4. Żadna ze stron nie może bez zgody drugiej strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy. 

§ 12 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa, w 
szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, Prawo budowlane. 

2. Wszelka dokumentacja, korespondencja i kontakty z Zamawiającym prowadzone są w języku polskim. 
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3. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane w drodze negocjacji i porozumienia. W 
przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu Strony będą rozstrzygały spory na drodze 
postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, 1 egzemplarz 
dla Nadzoru Inwestorskiego.  

 
 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
INŻYNIER KONTRAKTU 

  
 
 
 
 
 
 
Załączniki do Umowy: 

1. Podstawowe obowiązki Inżyniera Kontraktu 
2. Program funkcjonalno-użytkowy wraz z koncepcją. 
3. Projekt umowy z Generalnym Wykonawcą Robót Budowlanych  

 


