Załącznik nr 3 – Wzór Umowy
UMOWA nr …………/NS/2018
na Świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania
pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik
zawarta w dniu ………….. 2018 r. w Kraśniku
w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, który stanowi załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 31/2016 Prezesa Zarządu Kraśnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 29.07.2016 r. pomiędzy:
Kraśnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Kraśniku przy ul. Granicznej 3A, 23-210 Kraśnik
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w
Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000206420, o kapitale zakładowym 20 983 000,00 złotych, NIP 715-020-02-47, REGON 430073641
reprezentowaną przez:
dr Waldemara Suchanka – Prezesa Zarządu
zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a .......................................
…………………………………………….
……………………………………………
reprezentowanym przez:
……………………………………………
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą” lub „Inżynierem”
zwanymi łącznie w dalszej części Umowy „Stronami”.
§ 1 Przedmiot Umowy
1.

Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik" zgodnie z wymaganiami wdrażania
Funduszu Spójności, z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i
Budowy dla Urządzeń Elektrycznych i Mechanicznych oraz Robót Inżynieryjnych i
Budowlanych Projektowanych przez Wykonawcę FIDIC „żółta książka", przygotowanych i
opublikowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation
Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC) - pierwsze wydanie w języku angielskim
1999, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione z erratą 2008 (wydanie SIDiR), z
przepisami prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności ustawy Prawo budowlane i
aktami wykonawczymi.

2.

Projekt, o którym mowa w ust. 1, jest współfinansowany z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020, działanie 2.3 „Gospodarka wodno –
ściekowa w aglomeracjach” oś –priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Zakres świadczenia Inżyniera wynikający z niniejszej Umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w Ofercie. Szczegółowy zakres Usług będących przedmiotem
niniejszej Umowy określa zapytanie ofertowe z dnia …………………………… wraz z Opisem

3.

Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 12 do zapytania ofertowego z dnia
…………………………… oraz FIDIC „żółta książka”.
4.

5.

6.

Integralną część niniejszej Umowy stanowią dokumenty wymienione w następującej
kolejności:
1) zapytanie ofertowe z dnia …………………….. na świadczenie usług Inżyniera Kontrakt dla
zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik” wraz z załącznikami,
2) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
W przypadku rozbieżności w postanowieniach dokumentów, o których mowa w ust. 4, z
postanowieniami niniejszej Umowy, pierwszeństwo mają zawsze postanowienia niniejszej
Umowy. W przypadku rozbieżności między postanowieniami dokumentów, o których mowa
w ust. 4, pierwszeństwo mają postanowienia dokumentu wymienionego we wcześniejszej
kolejności.
Wykonawca oświadcza, że znana jest mu treść Warunków Kontraktowych FIDIC, o których
mowa w ust. 1 i jest w ich posiadaniu.
§ 2 Warunek rozwiązujący

1.

2.

3.

Niniejsza Umowa zawarta została pod warunkiem rozwiązującym braku wyboru przez
Zamawiającego Wykonawcy Robót Budowlanych w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia
Umowy.
W terminie 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego Kontraktu z Wykonawcą Robót
Budowlanych, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, w formie pisemnej pod
rygorem nieważności. Nieprzekazanie przez Zamawiającego Wykonawcy w terminie,
o którym mowa w ust. 1 informacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, bądź przekazanie
Wykonawcy, w terminie wcześniejszym, oświadczenia o braku możliwości wyboru
Wykonawcy Robót Budowlanych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, uznaje
się za ziszczenie się warunku rozwiązującego określonego w ust. 1.
Ziszczenie się warunku rozwiązującego ma moc wsteczną od chwili zawarcia Umowy
i powoduje ustanie skutków zawartej Umowy.

4.

W przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego, o którym mowa w ust. 1, Strony
wzajemnie zrzekają się wszelkich roszczeń, z jakichkolwiek tytułów prawnych, wynikających
z zawarcia Umowy i podjęcia działań zmierzających do przygotowania się Stron do realizacji
niniejszej Umowy.

5.

Umowa wchodzi w życie z dniem doręczenia Wykonawcy przez Zamawiającego
oświadczenia o podpisaniu Kontraktu z Wykonawcą Robót Budowlanych, o którym mowa
w ust. 2.
§ 3 Wynagrodzenie

1.

2.

3.

Za usługi określone w § 1, wykonane zgodnie z zapisami niniejszej Umowy w okresie jej
obowiązywania, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego,
które jest stałe i nie podlega zmianom, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1. Wysokość
wynagrodzenia określono w oparciu o ceny zawarte w Ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie całkowite za wykonanie przedmiotu Umowy zwane dalej wynagrodzeniem
wynosi:
kwota netto: ...................................................................... PLN
(słownie: ............................................................................................................................. )
podatek VAT .....% w wysokości: ........................................ PLN
(słownie ............................................................................................................................... )
kwota brutto: ...................................................................... PLN
(słownie: ............................................................................................................................. )
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 w całości obejmuje wszelkie ryzyko
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i nieprzewidziane okoliczności przy wykonaniu przedmiotu Umowy, w tym ceny
jakichkolwiek materiałów lub usług, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne,
czy to odrębnie, czy szczegółowo wymienione bądź określone w Umowie, czy nie, które są
lub mogą stać się nieodzowne w celu wykonywania i ukończenia przedmiotu Umowy.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, Wykonawca potwierdza, że jest świadom
wysokiego stopnia złożoności, rozmiaru oraz wysokich wymogów przedmiotu Umowy, i że
wynagrodzenie obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, które mogą być związane
z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów Umowy.
W przypadku, kiedy w trakcie realizacji Umowy zajdzie konieczność podjęcia przez Inżyniera
jakichkolwiek czynności dodatkowych dla prawidłowej realizacji tej Umowy, Inżynier
wykona te czynności z najwyższą starannością, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w ust. 2.
Wynagrodzenie określone w ust. 2 rozliczane będzie zgodnie z postanowieniami § 4
niniejszej Umowy.
W przypadku nieterminowej zapłaty faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
w wysokości ustawowej.
Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP) 715-020-02-47.
Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT i posiada Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP) ………
§ 4 Płatności

1.

Zamawiający, za wykonywanie przedmiotu Umowy, będzie dokonywał płatności na rzecz
Inżyniera w następujący sposób:
1) Płatności przejściowe kwartalne stanowiące łącznie 85% kwoty netto, o której mowa w
§ 3 ust. 2 Umowy, łącznie w całym okresie Umowy. Kwota będzie wypłacana
proporcjonalnie do wartości wykonanych w danym kwartale rozliczeniowym robót
budowlanych, wykazanych w Przejściowym Świadectwie Płatności wystawionym przez
Inżyniera w danym kwartale. Ostatnia płatność za Raport przejściowy (kwartalny) będzie
korygująca w stosunku do poprzednich płatności na rzecz Wykonawcy.
2) Płatność Końcowa stanowiąca 15% kwoty netto, o której mowa w w § 3 ust. 2 Umowy.
Płatność Końcowa będzie płatna po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu
końcowego z wykonania przedmiotu niniejszej Umowy.

2.

Należne Inżynierowi wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej
przez Inżyniera faktury w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu,
z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
Zapłata
wynagrodzenia
nastąpi
na
konto
bankowe
Wykonawcy
nr
…………………………………………. .
Przez złożenie prawidłowej faktury rozumie się złożenie faktury odpowiadającej wymogom
obowiązującego prawa wraz z dokumentacją dotyczącą płatności sporządzoną w języku
polskim, zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
dla Funduszu Spójności.

3.
4.

5.

6.

Do każdej faktury wystawianej przez Inżyniera muszą być dołączone oryginalne
oświadczenia upoważnionych przedstawicieli Podwykonawców realizujących usługi
(zaakceptowanych przez Zamawiającego), że ich wymagane należności od Inżyniera, zostały
uregulowane. Powyższe oświadczenie zawierać będzie min.: nr faktur/y, datę zapłaty,
kwotę, informację o należytym wykonaniu zakresu robót.
Podstawą wystawienia faktury przez Inżyniera będzie:
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1) dla płatności przejściowych, opisanych w § 4 ust. 1 pkt 1, wynikających
z Kontraktu/Kontraktów na Roboty i niniejszej Umowy – Protokół przyjęcia Raportu
przejściowego (kwartalnego) który zostanie przedstawiony przez Inżyniera i podpisany
przez Zamawiającego, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego Raportu
kwartalnego i Raportów miesięcznych obejmujących okres fakturowania.
2) dla płatności końcowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 - zatwierdzony przez
Zamawiającego Raport Końcowy z realizacji Umowy.
7.

Wypłata wynagrodzenia na rzecz Inżyniera dokonywana będzie w walucie polskiej.

8.

Jeżeli wystąpi i będzie trwało którekolwiek z następujących zdarzeń, Zamawiający może
za pisemnym powiadomieniem Inżyniera, wstrzymać w całości lub w części płatności
należne Inżynierowi w ramach Umowy:
1) Inżynier nie dopełnia obowiązków, związanych z wykonaniem Umowy,
a w szczególności nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki Inżyniera
wynikające z Kontraktu na Roboty;
2) gdy powstaje lub powstał spór pomiędzy Inżynierem a Zamawiającym dotyczący
w jakikolwiek sposób jakichkolwiek spraw objętych danym Raportem;
3) każda inna sytuacja, za którą Inżynier jest odpowiedzialny w ramach Umowy i która,
zagraża prawidłowej realizacji Umowy, a w szczególności zagraża należytemu wykonaniu
Kontraktu/Kontraktów na Roboty.

1.
2.

3.

§ 5 Termin realizacji
Termin wykonania zamówienia: maksymalnie do dnia 30.06.2023 r.
Inżynier rozpocznie świadczenie usług w terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
przez Zamawiającego oświadczenia o podpisaniu Kontraktu z Wykonawcą Robót
Budowlanych, o którym mowa w § 2 ust. 2 niniejszej Umowy.
Termin, o którym mowa w ust. 1 może zostać przez Zamawiającego wydłużony, bez
dodatkowego wynagrodzenia dla Inżyniera, maksymalnie o 6 miesięcy, stosownie do
rzeczywistego terminu zakończenia i rozliczenia robót oraz Okresu Zgłaszania Wad dla
Kontraktu/Kontraktów na Roboty, nad którym sprawowany będzie nadzór.
§ 6 Zobowiązania Inżyniera

1.

Inżynier zobowiązuje się wykonać Umowę zgodnie z jej warunkami oraz zgodnie z
Zapytaniem ofertowym z dnia ……………………………….(dalej: zapytanie ofertowe), załącznikami
do zapytania ofertowego oraz ofertą Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, z należytą starannością, kierując się interesem ekonomicznym Zamawiającego
i obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie
z przyjętymi zasadami wiedzy technicznej. We wszystkich sprawach związanych z realizacją
niniejszej Umowy oraz realizacją Kontraktu na Roboty Inżynier zawsze będzie popierał i
chronił interesy Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi.

2.

Usługi, które Inżynier zobowiązuje się wykonać w ramach Umowy zostaną wykonane przez
wyznaczonych przez niego Ekspertów wskazanych w wykazie osób złożonym wraz z ofertą
i pozostały personel Inżyniera. Żaden z Ekspertów nie może zostać zmieniony przez
Inżyniera bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

3.

Inżynier będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wykonanie Umowy zgodnie
z aktualnie obowiązującymi w Polsce przepisami, a w szczególności z Ustawą Prawo
budowlane, ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, , ustawą Prawo
ochrony środowiska, ustawą Prawo wodne, ustawą o odpadach, Kodeksem Cywilnym,
zgodnie z Wytycznymi i zasadami wynikającymi ze współfinansowania Projektu ze środków
UE, Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz zgodnie z Warunkami
Kontraktowymi na Roboty.
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4.

W przypadku realizacji Umowy w systemie podwykonawstwa - Inżynier zobowiązany jest
uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie Umowy z Podwykonawcą. Inżynier z 14dniowym wyprzedzeniem zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy,
jaką ma zamiar zawrzeć z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Inżyniera projektu umowy z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie
sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie
umowy. Zamawiający zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do projektu umowy, jeżeli projekt
umowy nie zawiera elementów, o których mowa w ust. 5.

5.

Umowa z Podwykonawcą musi zawierać w szczególności:
1) zakres usług powierzony Podwykonawcy,
2) wynagrodzenie Podwykonawcy,
3) termin wykonania umowy,
4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który nie
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy usługi.

6.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca złoży
Zamawiającemu
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo –
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7.

Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia kopi zawartej umowy
o podwykonawstwo ma prawo zgłosić w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, jeżeli nie zawiera ona elementów określonych w ust. 5.
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,
w terminie określonym w ust. 7, uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.

8.
9.

Przed wystawieniem faktury obejmującej kwotę należną Podwykonawcy, Zamawiający żąda
od Inżyniera dowodu, że Podwykonawca otrzymał wszystkie kwoty należne mu na mocy
wcześniejszych faktur, pomniejszone o odpowiednie potrącenia. Z wyjątkiem przypadków,
kiedy Inżynier:
1) dostarczy Zamawiającemu pisemne przekonywujące dowody, że Inżynier jest
w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty tych kwot, oraz
2) dostarczy Zamawiającemu odpowiednie dowody na to, że Podwykonawca został
powiadomiony o tych uprawnieniach Inżyniera.

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot uprzednio
potwierdzonych, minus odpowiednie potrącenia należne od Podwykonawcy i dla których
Wykonawca nie dokonał przedstawienia dowodów, opisanych powyżej w podpunktach (1)
lub (2). Inżynier musi w takich przypadkach zwrócić Zamawiającemu kwotę bezpośrednio
zapłaconą Podwykonawcy przez Zamawiającego.
Inżynier ma obowiązek wprowadzenia w każdej umowie zawartej z Podwykonawcami
postanowień, które umożliwią Zamawiającemu zapłacenie wynagrodzenia bezpośrednio
Podwykonawcy.
10. Inżynier ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich
Podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego
Inżyniera.
11. Wszystkie opracowania wykonane przez Inżyniera sporządzone zostaną w języku polskim.
12. Inżynier w ramach Wynagrodzenia zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek
i uzupełnień we wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie dokumentach.
13. Na każde żądanie Zamawiającego, Inżynier zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie
dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inżynier zezwoli
osobie upoważnionej przez Zamawiającego, wskazanej w § 10 ust. 2 Umowy, skontrolować
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lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie
zarówno podczas, jak i po wykonaniu Usług wynikających z Umowy.
14. Inżynier będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, w odpowiedniej
formie, a także będzie archiwizował dane i powstające dokumenty przez cały okres trwania
Umowy. Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania Umowy Inżynier
zwróci Zamawiającemu razem z przekazaniem Raportu Końcowego. Pozostałe dokumenty
związane z realizacją Kontraktu Inżynier będzie gromadził i przechowywał przez okres min.
5 lat od daty płatności końcowej dokonanej przez Zamawiającego dla Inżyniera.
15. Inżynier zobowiązuje się nie ujawniać żadnych informacji i dokumentów, w tym poufnych
i zastrzeżonych, związanych z wykonywaniem Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego chyba, że ujawnienie informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
16. Inżynier oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową i służbową przez okres trwania
Umowy oraz przez 5 lat po jej zakończeniu. W związku z tym, zarówno Inżynier, jak i
zatrudniony przez niego personel, nie będą przekazywać, ani rozpowszechniać osobom
trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają na to
uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać do żadnych
celów przekazanych im lub uzyskanych w inny sposób informacji oraz wyników opracowań,
prób i badań przeprowadzonych w trakcie wykonania Umowy.
17. Inżynier zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) Inżyniera z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej, obejmującego swym zakresem co najmniej szkody poniesione
przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób
trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z
wykonywaniem prac objętych Umową, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż dwukrotność
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia
przez cały okres obowiązywania Umowy.
18. W przypadku utraty ważności polisy, o której mowa w ust. 17, w trakcie realizacji Umowy
Inżynier zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w terminie 5 dni od dnia
zaistnienia powyższych okoliczności, powiadomienia Zamawiającego o zmianie lub
wygaśnięciu ważności powyższej polisy oraz do przedłożenia oryginału lub kopii nowego lub
zmienionego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia.
19. Umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej musi zapewniać wypłatę odszkodowania
płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.
20. Umowa ubezpieczenia, o której mowa powyżej musi obejmować co najmniej wykonywanie
czynności takich jak:
1) administrowanie Kontraktem (zarządzanie procesem inwestycyjnym, w tym Kontraktem
na Roboty),
2) nadzór techniczny i prawny na budowie, w tym nadzór nad prowadzonymi robotami
budowlanymi i jakością ich wykonania,
3) nadzór i przeprowadzanie odbiorów, zarówno gotowego obiektu, jak i poszczególnych
prac, w tym robót podlegających zakryciu lub zanikających, uczestnictwo w próbach i
testach,
4) nadzór inwestorski (w tym zgodnie z FIDIC „żółta książka”),
5) nadzór nad całością dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę Robót, w tym
weryfikacja zgodności opracowania dokumentacji projektowej oraz dokumentacji
wykonawczej,
6) raportowanie do Zamawiającego (Inwestora).
21. Inżynier ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za szkody powstałe w związku
z wykonywaniem czynności zawodowych w trakcie trwania Umowy, w okresie gwarancji
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i rękojmi, a w szczególności:
1) za szkody rzeczowe – w szczególności za fizyczne zniszczenie przedmiotu Robót
budowlanych, za uszkodzenie wszelkiej własności Zamawiającego i osób trzecich,
powstałe na skutek działania lub zaniechania Inżyniera (w tym błędów w nadzorze),
2) za szkody osobowe – w szczególności śmierć, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia w
stosunku do osób upoważnionych do przebywania na terenie Robót i osób trzecich, które
nie są upoważnione do przebywania na terenie Robót powstałe wskutek działania lub
zaniechania Inżyniera (w tym błędów w nadzorze),
3) za inne szkody finansowe niezwiązane ze zniszczeniem mienia czy szkodą osobową. w
szczególności konieczność przebudowania wadliwie wybudowanej sieci kanalizacyjnej,
konieczność choćby częściowego zwrotu dofinansowania powstałe na skutek działania lub
zaniechania Inżyniera.
22. Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej musi obejmować również szkody wyrządzone przez
działanie lub zaniechanie podwykonawców Inżyniera.
23. W umowie ubezpieczenia, o której mowa powyżej, czasowy okres odpowiedzialności
ubezpieczyciela musi obejmować działanie i zaniechanie powstałe w okresie ubezpieczenia,
odpowiedzialność ubezpieczyciela nie może być zaś uzależniona od tego, kiedy szkoda
zostanie zgłoszona.
24. Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa powyżej, w szczególności składki
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Inżynier.
25. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Inżynier zobowiązuje się do przedłużenia
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 17.
26. Inżynier nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
27. Inżynier oświadcza, iż osoby powołane do zespołu wykonującego przedmiot Umowy,
w szczególności Zespołu Ekspertów, co do których istnieje wynikający z przepisów prawa
obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej,
dysponują ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
gospodarczej lub osoby nie prowadzące działalności gospodarczej posiadają polisę
ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej zawodowej na kwotę wynikającą
z odrębnych przepisów prawa i zobowiązani są do spełnienia obowiązku zawarcia
stosownej umowy ubezpieczenia przez cały okres wykonywania czynności związanych
wykonaniem przedmiotu Umowy.
28. Inżynier nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego,
ani udzielania zwolnień z zobowiązań bez wyraźnego upoważnienia udzielonego przez
Zamawiającego.
29. Inżynier zapewni swojemu personelowi sprzęt, materiały, oprogramowanie, urządzenia,
środki transportu i łączności oraz inne wyposażenie i wsparcie niezbędne do wykonania
przedmiotu Umowy, a także wyposażenie biura (Biuro Inżyniera) zgodnie z wymaganiami
Opisu przedmiotu zamówienia.
§ 7 Zobowiązania Zamawiającego
1.

Zamawiający zobowiązuje się:
1) przekazać Inżynierowi w ciągu 14 dni od dnia podpisania Umowy na Roboty niezbędną
dokumentację, obejmującą: Projekt oraz PFU, będące w posiadaniu Zamawiającego,
kompletną kopię Kontraktu na Roboty wraz z załącznikami oraz dokumenty formalnoprawne (w tym m.in. pozwolenia i decyzje wydane przez odpowiednie władze) dotyczące
Kontraktu na Roboty;
2) zapewnić dostęp do pozostałych posiadanych materiałów niezbędnych do prawidłowego
realizowania Umowy;
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3) zapewnić wsparcie w zagadnieniach formalnych w przypadkach, gdzie uczestnictwo
Zamawiającego jest wymagane przez prawo i dozwolone przez instytucje zaangażowane
w Projekt, w których Inżynier jest uprawniony do reprezentowania Zamawiającego;
4) uczestniczyć w wyjaśnieniach wszystkich aspektów prawnych związanych z Kontraktem na
Roboty;
5) pomóc w nawiązaniu współpracy z władzami lokalnymi i instytucjami, których zezwolenia
i decyzje wymagane będą w związku z realizacją Kontraktu na Roboty.
§ 8 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy
1.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie
należytego wykonania Umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 2, czyli kwotę: …………………..zł (słownie:………………..) w formie: …………

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy oraz pokrycia roszczeń z tytułu
gwarancji jakości oraz rękojmi za wady
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i
wysokościach jak niżej:

3.

4.

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez
Zamawiającego Raportu Końcowego z realizacji Umowy;
2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi za wady.
5.

W przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niż pieniądz i jednocześnie w
przypadku wydłużenia terminu wykonania Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie na 14
dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający ważność
obowiązywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres o treści
tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji i uprawnień wynikających z
zabezpieczenia.
§ 9 Raportowanie

1.

2.

3.
4.

5.
6.

Inżynier zobowiązany jest przez cały okres realizacji niniejszej Umowy, przygotowywać i
przedkładać Zamawiającemu do zatwierdzenia raporty z postępu realizacji usługi Inżyniera
oraz raporty z postępu i stanu robót objętych zakresem nadzorowanego Kontraktu na
Roboty (tj. Raport Wstępny, Raporty miesięczne, Raporty przejściowe (kwartalne), Raporty
Końcowe - z wykonania przedmiotu niniejszej Umowy i Kontraktu na Roboty).
Szczegółowe wymagania odnośnie terminów, sposobu przedkładania oraz zawartości
raportów określono w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym integralną część
niniejszej Umowy.
Forma, zakres oraz procedura przekazania raportów muszą być zgodne z wymaganiami
Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażającej.
Inżynier sporządzi także każdy inny dokument (lub go uzgodni, zatwierdzi, zaopiniuje bądź
podejmie inne niezbędne czynności z tym związane), którego obowiązek sporządzenia
będzie wynikać z decyzji Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji
Wdrażającej.
Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania każdego z raportów, powiadomi Inżyniera
o przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia.
Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 30 dni od
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daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego.
7.

W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego któregokolwiek z raportów, o których mowa
w ust. 1, Inżynier przedłoży poprawiony raport uwzględniający uwagi Zamawiającego w
terminie 7 dni, a w szczególnych sytuacjach - w innym terminie określonym przez
Zamawiającego. Raport poprawiony traktuje się jako nowo złożony i podlega on procedurze
określonej w ust. 5 i 6.
§ 10 Nadzór nad prawidłowym wykonaniem Umowy

1.

2.

Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie,
uzgodnienie, bądź inny przejaw komunikacji Zamawiającego z Inżynierem, będzie
dokonywane w formie pisemnej w języku polskim.
Osobą/Osobami upoważnioną do kontaktów oraz nadzorowania wykonywania Umowy
w imieniu Zamawiającego jest:
1) Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO) ………………, tel. ………………, e-mail:
……………………,
2) Zastępca Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Z-ca MAO) …………, tel. ….……, e-mail:
……..…,

3.
4.
5.

3) Jednostka Realizująca Projekt - JRP reprezentowana i nadzorowana przez Kierownika
………………, tel. ………………, e-mail: ……………………,
Osobą upoważnioną do kontaktów oraz nadzorowania wykonywania Umowy w imieniu
Inżyniera jest ………………, tel. ………………, e-mail: ……………………,
Każda ze Stron oświadcza, iż reprezentujące ją osoby są umocowane przez Strony do
dokonywania czynności faktycznych związanych z wykonywaniem Umowy.
Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem
będzie:
1) prowadzona zgodnie z postanowieniami ust. 1 w języku polskim,
2) zawierać nazwę i numer Umowy oraz numer i nazwę Kontraktu na Roboty,
3) wysłana pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście na adresy
wymienione poniżej:
Zamawiający:
Kraśnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres: ul. Graniczna 3A, 23-210 Kraśnik
Telefon: ………………………………………………
Faks: ……………………………………………………
E-mail: ………………………………………………..
Inżynier:
…………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………
Telefon: ………………………………………………
Faks: ……………………………………………………
E-mail: ………………………………………………..

6.

Każda korespondencja przekazywana faksem lub pocztą elektroniczną musi być
potwierdzona następnie na piśmie.

7.

Zmiana danych, wymienionych w ust. 5, wymaga poinformowania drugiej strony w terminie
3 dni roboczych, w formie listu poleconego lub korespondencji z potwierdzeniem jej
odbioru. Zaniechanie tego obowiązku spowoduje, iż doręczenie na poprzednio znany adres,
adres e-mailowy, numer faksu, będzie uznane za skuteczne.
Każde polecenie Zamawiającego przekazane ustnie Inżynierowi jest skuteczne od momentu

8.
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jego przekazania i będzie potwierdzone pisemnie lub faksem w terminie 1 dnia roboczego
od jego przekazania.
9.

Inżynier zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W przypadku,
kiedy Inżynier stwierdzi, że polecenie Zamawiającego wykracza poza zakres Umowy,
w terminie 2 dni od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym
Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko.
§ 11 Solidarna odpowiedzialność1

1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

Wykonawcy realizujący Umowę wspólnie, jako Inżynier, są solidarnie odpowiedzialni za jej
należyte wykonanie.
Postanowienia Umowy dotyczące Inżyniera stosuje się odpowiednio do Wykonawców
realizujących wspólnie Umowę (konsorcjum).
Wykonawcy realizujący Umowę wspólnie, wyznaczają spośród siebie Pełnomocnika
upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących
Umowę wspólnie.
Pełnomocnik upoważniony jest do wystawiania faktur, przyjmowanie płatności
od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców
realizujących wspólnie Umowę.
Pełnomocnikiem, o którym mowa w ust. 3 jest …………………………………………. .
Zakres zadań i rola każdego z Wykonawców realizujących wspólnie Umowę określone
zostały w umowie konsorcjalnej (porozumieniu) podpisanej przez osoby upoważnione do
działania w imieniu każdego Wykonawcy, a złożonym Zamawiającemu przed zawarciem
Umowy.
Wykonawca nie zmieni swojego składu (konsorcjum) podczas całego okresu wykonywania
Umowy powiększony o okres rękojmi, z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia,
podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednego z Wykonawców realizujących
wspólnie Umowę.
Wykonawcy zobowiązują się poinformować Zamawiającego o planowanych
przekształceniach lub o innych zdarzeniach, o których mowa w tym punkcie na co najmniej
30 dni przed planowanymi przekształceniami lub innymi zdarzeniami.
§ 12 Wymiana personelu

1.
2.

W okresie wykonywania Umowy Inżynier zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy
Kluczowych Ekspertów wymienionych w wykazie osób.
W przypadku choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypełnianiu przez Kluczowych
Ekspertów ich obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania się przez nich
z obowiązków określonych Umową bądź ich rezygnacji, Inżynier zobowiązany jest zapewnić
zastępstwo na zasadach określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia przez osoby
posiadające, co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie.

3.

Inżynier zobowiązany jest wskazać do zatwierdzenia przez Zamawiającego terminy urlopów
Kluczowych Ekspertów oraz zaproponować osoby zastępujące na zasadach określonych
w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

4.

Wszystkie osoby zastępujące Kluczowych Ekspertów muszą być zatwierdzone przez
Zamawiającego (w formie pisemnej). Brak zatwierdzenia takiej osoby przez Zamawiającego
powoduje, iż Inżynier ma obowiązek przedstawienia kolejnej, aż do zatwierdzenia takiego
kandydata na Kluczowego Eksperta przez Zamawiającego (w formie pisemnej).
Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Inżyniera zmiany Kluczowego Eksperta,

5.
1

W przypadku, jeżeli niniejsza umowa nie jest wykonywane wspólnie przez dwóch lub więcej Wykonawców
zapisy § 11 zostaną skreślone.
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jeżeli uzna, że Kluczowy Ekspert nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je w
sposób nienależyty. Inżynier zobowiązany jest zmienić Kluczowego Eksperta zgodnie z
żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W takim
przypadku Inżynier jest zobowiązany w terminie 7 dni przedstawić Zamawiającemu do
zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia Kluczowego Eksperta. Brak
zatwierdzenia tego kandydata przez Zamawiającego powoduje, że Inżynier ma obowiązek
przedstawić niezwłocznie kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na Kluczowego
Eksperta przez Zamawiającego (w formie pisemnej).
6.

W przypadku, gdy Inżynier nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o co najmniej
równoważnych kwalifikacjach i doświadczeniu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w
terminie określonym w § 13 ust. 4 pkt 2 niniejszej Umowy.

7.

W przypadku zmiany Kluczowego Eksperta, nowy musi spełniać wymagania określone dla
danego Specjalisty w zapytaniu ofertowym.
§ 13 Rozwiązanie Umowy

1.

Zamawiający ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu
wypowiedzenia, jeżeli:
1) Inżynier będzie opóźniał się w dochowaniu ustalonych terminów realizacji Umowy lub jej
poszczególnych elementów o więcej niż 14 dni;
2) Inżynier z własnej winy przerwie realizację Umowy i nie podejmie jej realizacji przez okres
kolejnych 14 dni;
3) Inżynier nie przedstawi w terminie określonych Umową polis ubezpieczeniowych, bądź
dowodów opłacania składek z tytułu ubezpieczenia, o których mowa w § 6;
4) Inżynier nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonuje
czynności niezgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami;
5) Wystąpił jakikolwiek brak zdolności do pełnienia czynności prawnych utrudniający
wykonanie Umowy;
6) Inżynier dokona przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na
inny podmiot;
7) Zostanie wszczęte postępowanie zabezpieczające i/lub egzekucyjne wobec Inżyniera;
8) Inżynier nie dotrzyma warunku ustanowionego w § 11 ust. 6.

2.

3.

4.

Inżynier może wypowiedzieć Umowę, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia,
jeżeli Zamawiający ze swojej winy nie wykonuje zobowiązań określonych w § 7 przez okres
dłuższy niż 60 dni, z przyczyn nie określonych w Umowie lub nie zawinionych przez
Inżyniera.
Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w razie rezygnacji w całości lub w części
z realizacji Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 – w terminie 30 dni od rezygnacji w całości
lub w części z realizacji Projektu. W przypadku rezygnacji z realizacji Projektu w całości lub
części Inżynierowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie za dotychczas wykonane prace.
Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy:
1) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień
publicznych – w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o opisanych w nim
okolicznościach;
2) w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 12 ust. 6 Umowy – w terminie
30 dni od daty doręczenia powiadomienia o braku możliwości zapewnienia nowego
Eksperta lub po upływie 30 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego żądania zmiany
Eksperta albo zaprzestania pełnienia funkcji przez dotychczasowego Eksperta

5.

Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, o którym mowa w ust. 3 i 4 lub
w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 Inżynier podejmie niezwłocznie działania
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mające na celu: sporządzenie przy udziale Zamawiającego szczegółowego protokołu
inwentaryzacji wykonanych prac wraz z wyceną na dzień rozwiązania Umowy, zakończenie
świadczenia Usług w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie
kosztów i zabezpieczenie prac w celu sprawnego i profesjonalnego przekazania zadań
związanych z realizacją Umowy Zamawiającemu lub osobie przez niego wskazanej.
6.

7.
8.

Zamawiający dokona w terminie 14 dni weryfikacji protokołu, inwentaryzacji wykonanych
prac i wyceny poświadczając jednocześnie wysokość należnego Inżynierowi wynagrodzenia
na dzień rozwiązania Umowy.
Rozwiązanie Umowy, w oparciu o ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zwalnia Wykonawcy
od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań.
W przypadku, gdy Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty związane z rozwiązaniem
Umowy z powodów wymienionych w ust. 1, Zamawiający ma prawo do potrącenia tych
kosztów z należnego Inżynierowi wynagrodzenia.

9.

Żadna ze Stron nie będzie uznana winną naruszenia swoich zobowiązań wynikających z
Umowy, jeżeli wykonanie takich zobowiązań będzie uniemożliwione przez jakiekolwiek
okoliczności siły wyższej, powstałe po dacie podpisania Umowy.
10. Na potrzeby niniejszej Umowy termin „siła wyższa" rozumiany jest jako wydarzenie lub
okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Inżynier ani Zamawiający nie mają
wpływu; wystąpieniu której Inżynier ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, Inżynier ani
Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz która nie
może być zasadniczo przypisana Inżynierowi ani Zamawiającemu.
11. Obie strony nie ponoszą odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy z powodu uchybienia,
jeżeli ich opóźnienie w wywiązywaniu się lub inne niewypełnienie ich zobowiązań
wynikających z Umowy jest wynikiem zdarzenia siły wyższej. Zamawiający nie jest
zobowiązany do płacenia odsetek od nieterminowych płatności, jeżeli jest to wynikiem
zdarzenia siły wyższej.

1.

§ 14 Dopuszczalne zmiany postanowień Umowy
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy:
1) wydłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku wydłużenia terminu realizacji
Kontraktu na Roboty o okres, o który Kontrakt został przedłużony; jeżeli termin wykonania
Umowy zostanie wydłużony o okres nieprzekraczający 6 miesięcy Inżynierowi nie
przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu, jeżeli zaś termin wykonania Umowy
zostanie wydłużony o okres przekraczający 6 miesięcy Inżynierowi będzie przysługiwało
dodatkowe wynagrodzenie ustalone przez Strony;
2) wydłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej – o czas
uzgodniony przez Strony; jeżeli termin wykonania Umowy zostanie wydłużony o okres
nieprzekraczający 6 miesięcy Inżynierowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie
z tego tytułu, jeżeli zaś termin wykonania Umowy zostanie wydłużony o okres
przekraczający 6 miesięcy Inżynierowi będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie
ustalone przez Strony;
3) Zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku
VAT; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania Umowy
po stronie Inżyniera, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia
o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, przy czym
wynagrodzenie netto pozostanie nie zmienione;
4) wystąpienia zmiany osób upoważnionych do kontaktów i nadzorowania Umowy;
5) zmiany sposobu wykonywania Umowy w przypadku wystąpienia istotnych zmian
przepisów lub norm mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia – w takim
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przypadku zakres zmian zostanie ograniczony do zmian koniecznych ze względu na nowe
regulacje prawne;
6) w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części
przedmiotu zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
7) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Inżyniera na
skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o dofinansowanie Projektu lub
wytycznych dotyczących realizacji Projektu;
8) ograniczenie zakresu usług Inżyniera w sytuacji, gdy Zamawiający zaniecha wykonania
części robót budowlanych oraz zmniejszenie wynagrodzenia Inżyniera o wartość usług,
których zakres uległ ograniczeniu (w powyższym przypadku Inżynier przygotuje przy
udziale Zamawiającego protokół sporządzony na dzień rezygnacji, w którym zostaną
wyszczególnione prace, z wykonania których Zamawiający zrezygnował oraz wysokość
kwoty, o które zostanie obniżone wynagrodzenie).
2.

Nie stanowi zmiany Umowy:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych.
§ 15 Odszkodowania, kary Umowne

1.

Kary Umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
1) Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę Umowną w wypadku rozwiązania Umowy przez
Zamawiającego wskutek okoliczności opisanych w § 13 ust. 1, za które odpowiada
Inżynier, w wysokości 10% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2 Umowy;
2) w przypadku niewykonania, nienależytego lub nieterminowego wykonania oraz innych
uchybień, co do sposobu wykonania przez Inżyniera umownych usług i czynności
określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub niniejszej Umowie, Zamawiający
wezwie Inżyniera, aby niezwłocznie wykonał te czynności z należytą starannością.
Zamawiający uprawniony będzie do obciążenia Inżyniera karą umowną w wysokości 0,1%
kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia
licząc od dnia niewykonania lub nienależytego wykonania czynności przez Inżyniera, do
dnia wypełnienia przez niego obowiązków umownych w tym zakresie z należytą
starannością,

2.

3.

3) niezależnie od postanowień ust. 1 pkt 3 Zamawiający może obciążyć Inżyniera karą
umowną w wysokości 0,1 % kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 2
Umowy, za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu każdego z raportów, o których mowa
w § 9.
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kary umownej
z Wynagrodzenia Inżyniera lub do zaspokojenia roszczenia o zapłatę kary umownej
z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Potrącenia powyższe stanowią
kompensatę umowną.
Inżynier zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty z tytułu roszczeń, strat i szkód
poniesionych przez Zamawiającego lub przez osoby trzecie mające z tego tytułu roszczenia
wobec Zamawiającego (w szczególności szkód osobowych, rzeczowych i finansowych)
wynikłych z jakiegokolwiek nie wywiązania się Wykonawcy z jego zobowiązań. Inżynier
będzie zobowiązany zarówno podczas trwania, jak i po zakończeniu Umowy, do zapłaty
odszkodowania na rzecz Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy, powstałych z tego tytułu szkód i utraconych korzyści, jeżeli te szkody i
utracone korzyści nastąpiły w wyniku szkodliwego działania, zaniedbania lub rozwiązania
Umowy przez Inżyniera z innych powodów niż określono w § 13 ust. 2 łącznie
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z wykorzystaniem lub naruszeniem praw autorskich lub patentowych będących własnością
osoby trzeciej. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania we wszystkich
innych przypadkach wynikających z przepisów prawa.
4.
5.

Inżynier na żądanie Zamawiającego, naprawi na koszt własny każdą nieprawidłowość
w realizacji Przedmiotu Umowy wynikającą z jego winy.
Niezależnie od kary umownej Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach określonych
w kodeksie cywilnym.

6.

Jeżeli suma kar umownych naliczonych od początku Umowy przekroczy 10% wartości kwoty
netto wynagrodzenia, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy, Zamawiający może odstąpić od
Umowy ( z winy Inżyniera) bez obowiązku wypłaty odszkodowania.

7.

Jeżeli nie zajdą okoliczności powodujące rozpoczęcie wykonania Umowy w terminie 6
miesięcy od podpisania umowy Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Inżyniera
kwoty stanowiącej 0,5% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 3 ust. 2
Umowy, co wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tego tytułu. Przepis § 15 ust. 1
ppkt 1 w tej sytuacji nie ma zastosowania.
§ 16 Gwarancja i rękojmia za wady

1.

2.
3.
4.

5.

Inżynier udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady na opracowane przez
siebie dokumenty na cały okres trwałości Projektu, tj. 5 lat od daty płatności końcowej na
rzecz Zamawiającego.
Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu Gwarancji niezależnie od uprawnień
wynikających z Rękojmi.
O wykryciu w raportach opracowanych przez Inżyniera wad, braków, niezgodności z
„Wytycznymi" lub wymaganiami Komisji Europejskiej, bądź potrzeby dokonania zmian lub
uzupełnień, Zamawiający zawiadomi Inżyniera w ciągu 30 dni od ich wykrycia, w okresie
wskazanym w ust. 1, w formie pisemnej lub faksem.
Inżynier na własny koszt usunie wady, wprowadzi zmiany lub uzupełnienia, o których mowa
w ust. 3 w terminie, który strony uzgodnią w formie pisemnej, a w przypadku braku takiego
uzgodnienia, Inżynier zobowiązany będzie dokonać tych czynności w terminie 14 dni od
otrzymania od Zamawiającego stosownego zawiadomienia.
§ 17 Dostarczanie informacji

1.
2.

3.

Zamawiający dostarczy niezwłocznie Inżynierowi wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu
informacje i/lub dokumenty jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy.
Wszystkie dokumenty na papierze i na nośnikach elektronicznych, takie jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, specyfikacje techniczne, plany, dane statystyczne, obliczenia oraz
dokumenty pomocnicze lub materiały nabyte, zebrane lub przygotowane przez Inżyniera w
ramach Umowy będą stanowić własność Zamawiającego. Inżynier zwróci te dokumenty
Zamawiającemu po zakończeniu Umowy. Przekazanie i zdanie dokumentów odbędzie się w
formie protokołu. Inżynier może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod
warunkiem, że nie będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiającego.
Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera w związku z wykonywaniem
Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania
Umowy, publikowane lub ujawniane przez Inżyniera bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiającego, pod rygorem zapłaty odszkodowania.
§ 18 Spory
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1.

Na potrzeby niniejszego punktu Umowy uważa się, że Spór powstał wówczas, gdy jedna ze
Stron doręczyła drugiej Stronie pisemne zawiadomienie określając naturę Sporu.

2.

Jeżeli zawiadomienie o sporze zostało przedłożone przez jedną Stronę drugiej Stronie, a
Spór nie został załatwiony polubownie między Stronami w ciągu 28 dni od otrzymania
takiego zawiadomienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd powszechny właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 19 Prawa autorskie

1.

2.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 2
niniejszej Umowy, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191
późn. zm.) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej Umowy na potrzeby realizacji
Kontraktu na Roboty.
Przeniesienie, o którym mowa, następuje bez ograniczenia co do terytorium na
następujących polach eksploatacji.
1) w zakresie używania,
2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu,
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego
oraz techniką cyfrową,
4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4) - publiczne
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

Zamawiający ma prawo wykorzystywania całości lub części utworów, wchodzących w skład
przedmiotu Umowy, w celu promocji i reklamy.
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do udzielania zgody na wykonywanie
autorskich praw zależnych do utworów, wchodzących w skład przedmiotu Umowy w celu
promocji i reklamy.
Z chwilą przejęcia poszczególnych utworów wchodzących w skład przedmiotu Umowy
zgodnie na zasadach określonych w niniejszej umowie, Zamawiający nabywa własność
wszystkich egzemplarzy, na których utwory utrwalono.
Wykonawca ma prawo pozostawić u siebie utrwalone utwory jedynie dla celów własnej
dokumentacji.
Wraz z oddaniem, poszczególnych utworów wchodzących w skład przedmiotu Umowy
zgodnie Wykonawca wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie utworów publiczności.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenia praw majątkowych i
osobistych osób trzecich w razie dokonania bez wymaganej zgody uprawnionego zmian w
otrzymanych materiałach.
§ 20 Postanowienia końcowe

1.

Inżynier umożliwi Komisji Europejskiej, Europejskiemu Urzędowi Przeciw Oszustwom
(European Anti-Fraud Office), Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu, Instytucjom
Zarządzającej, Pośredniczącej, Wdrażającej badanie dokumentów lub inspekcje na miejscu
w celu sprawdzenia wykonania Projektu oraz przeprowadzenie pełnego audytu na
podstawie rachunków, dokumentów księgowych i dokumentów pomocniczych oraz
wszelkich innych dokumentów właściwych dla procesu finansowania Projektu. Takie
inspekcje mogą być przeprowadzane w terminie do 5 lat po dokonaniu końcowej płatności.
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2.

Inżynier umożliwi podmiotom, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, prowadzenie
kontroli, zgodnie z procedurami ustalonymi w prawie unijnym w celu ochrony interesów
finansowych
Wspólnoty
Europejskiej
przeciwko
defraudacjom
oraz
innym
nieprawidłowościom.

3.

Inżynier zapewni pracownikom lub przedstawicielom Komisji Europejskiej, Europejskiego
Urzędu Przeciw Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego, Instytucjom Zarządzającej, Pośredniczącej odpowiedni dostęp do miejsc,
w których wykonywana jest Umowa, włącznie z jej systemami informatycznymi, wszystkimi
dokumentami i bazami danych wszelkie działania dla ułatwienia im pracy. Dostęp
pracowników lub przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Urzędu Przeciw
Oszustwom (European Anti-Fraud Office) oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
będzie się odbywał na zasadach poufności wobec osób trzecich z zastrzeżeniem
zobowiązań, jakim podlegają według prawa cywilnego. Dokumenty muszą być dostępne
oraz wprowadzone do teczek i/lub segregatorów w taki sposób, aby ułatwić ich badanie,
przy czym Inżynier musi dokładnie poinformować Zamawiającego o miejscu ich
przechowywania.

4.

Warunki podane powyżej odnoszą się również do działań kontrolnych i sprawdzających
podejmowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i inne instytucje uprawnione
na mocy obowiązującego prawa kraju Zamawiającego.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy
prawa polskiego w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa budowlanego.
Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

6.
7.
8.

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim,
dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

Podpisy i pieczęcie Zamawiającego:
1 ...................................
2 ...................................

Podpisy i pieczęcie Inżyniera:
1 ....................................
2 ....................................
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