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ZAŁĄCZNIK NR 9 

 

PROJEKT  UMOWY 

 

w sprawie zamówienia publicznego w ramach realizacji projektu pn. „Centrum Kompetencji Społecznych w 

Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu” w ramach Osi Priorytetowej 9-Dostęp do wysokiej jakości 

usług publicznych, Działania 09.03 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 09.03.02 - Infrastruktura dydaktyczna 

szkół wyższych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

zawarta dnia _____________r. w Elblągu 

 

 pomiędzy: 

 

PAŃSTWOWĄ WYŻSZĄ SZKOŁĄ ZAWODOWĄ W ELBLĄGU, z siedzibą pod adresem: 82-300 Elbląg, ul. 

Wojska Polskiego 1, tel.: 055-6290505, fax.:  055-6290510, NIP: 578-24-90-793, REGON: 170711628 

reprezentowaną przez: 

_____________________________________ 

zwaną dalej „Zamawiającym” z jednej strony  

 

a 

___________________________________ 

 

zwanym/ą dalej 

„Inżynierem Kontraktu” 

 

Preambuła 

 Zamawiający realizuje projekt pn. „Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej 

Szkole Zawodowej w Elblągu”, w ramach Osi Priorytetowej 9-Dostęp do wysokiej jakości usług 

publicznych, Działania 09.03 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 09.03.02-Infrastruktura 

dydaktyczna szkół wyższych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-

Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego (dalej: „Projekt”) na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr 

RPWM.09.03.02-28-0003/17-00 z dnia 25 kwietnia 2018 r., zawartej z Województwem Warmińsko-

Mazurskim (dalej: „Instytucja Zarządzająca RPO WiM”). 
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 Inżynier Kontraktu został wybrany w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/2312/23/2427/2018 

z dnia 23-10-2018r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U.2018.1986) (dalej: „ustawa PZP”). 

 

§ 1 

1. Przedmiot Umowy stanowią usługi związane z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu nad: 

a) rozbudową obiektu przy ul. Wspólnej 11-13 w Elblągu na potrzeby Centrum Kompetencji Społecznych 

oraz Dronarium dla Studenckich Kół Naukowych - (dalej: „Inwestycja 1”); 

b) przebudową budynku przy ul. Zacisze 12 w Elblągu z okalającym drenażem opaskowym i nowym 

przyłączem wody, z przeznaczeniem na pracownie naukowe i wydzielone funkcje towarzyszące w 

ramach Centrum Kompetencji Społecznych – (dalej: „Inwestycja 2”); 

c) kompletnym wyposażeniem w specjalistyczny sprzęt do dydaktyki i badań rozwojowych  (pracownie i 

laboratoria) w ramach realizowanej Inwestycji 1 i Inwestycji 2:  

 Instytut Informatyki Stosowanej (laboratorium aplikacji na urządzenia mobilne, laboratorium 

Internetu Rzeczy, laboratorium modelowania 3D i szybkiego prototypowania, Dronarium), 

 Laboratorium IP Creo (sekcja mechaniki i budowy maszyn, sekcja budownictwa i inżynierii 

środowiska, pracownia komputerowa, sekcja mechatroniki),  

 Studenckie Koła Naukowe (dalej SKN) Humanitas, SKN ABP, TV PWSZ/Multimediów, SKN 

Seneka,  

pozostałych pomieszczeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania powstałych powierzchni – 

(dalej „Inwestycja 3”); 

(zwane dalej łącznie „Inwestycja”), w ramach Projektu, w zakresie zgodnym z Projektem i z umowami 

zawartymi w ramach realizacji Inwestycji, w tym z umową/umowami wykonawcy/wykonawców robót 

budowlanych z którym/którymi podpisana zostanie umowa/umowy według warunków kontraktowych 

Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów, tj. Warunki kontraktowe dla budowy dla robót 

inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez zamawiającego, wydanie 1999 (dalej: FIDIC). 

2. Zakres Inwestycji określony został w dokumentacji technicznej (Załącznik Nr 2) oraz zestawieniu wyposażenia 

(Załącznik Nr 3), załączonych do niniejszej Umowy.  

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się także do pełnienia nadzoru inwestorskiego dla Inwestycji wymienionych w 

ust. 1 pkt a i b niniejszej Umowy także w okresie gwarancji udzielonej przez  wykonawcę/wykonawców robót 

budowlanych. 

4. Całkowity koszt Projektu, określony w Umowie o dofinansowanie projektu, zawartej pomiędzy Zamawiającym 

a Instytucją Zarządzającą RPO WiM, wynosi 20 400 000,00 PLN. 

5. Przez zwrot „realizacja Inwestycji” rozumieć należy realizację Inwestycji 1, Inwestycji 2 i Inwestycji 3. 



 

 

 

 
 

Strona 3 z 30 

 

6. Przez zwrot „Program” rozumieć należy Regionalny Program Operacyjny Województwa  Warmińsko – 

Mazurskiego na lata 2014–2020.  

§ 2 

1. Zakres zadań i obowiązków wynikających z pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu obejmuje: 

1.1. zarządzanie Inwestycją, w szczególności:  

1) realizacja Inwestycji w tym: organizacja, nadzór, koordynacja i zakończenie całego procesu 

inwestycyjnego związanego z realizacją Inwestycji, zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu 

oraz wymaganiami Instytucji Zarządzającej RPO WiM oraz zgodnie z jego zasadami Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego, na lata 2014-2020, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

2) opracowanie procedury obiegu dokumentów do Inwestycji 1 i 2 (w tym ich wzorów), wynikających 

z FIDIC, niezbędnych do realizacji Inwestycji, i nadzoru nad nimi, zgodnie z Umową o 

dofinansowanie projektu i obowiązującymi przepisami prawa, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni 

od daty podpisania Umowy; 

3) opracowanie szczegółowego harmonogramu pracy Inżyniera Kontaktu w zakresie realizacji 

Inwestycji i przedłożenie go Zamawiającemu do akceptacji, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od 

daty podpisania Umowy; 

4) uczestnictwo w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności: udział 

w komisji przetargowej, opracowywanie niezbędnej dokumentacji postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego związanych z realizacją Inwestycji (m.in. specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, opisów przedmiotu zamówienia, projektów umów), zgodnie z ustawą PZP, 

wewnętrznymi regulacjami i wytycznymi Zamawiającego i po jego akceptacji, warunkami 

kontraktowymi FIDIC, Umową o dofinansowanie projektu oraz dokumentacją techniczną;  

5)  zarządzanie realizacją postanowień umów zawartych z podmiotami realizującymi roboty 

budowlane, dostawy i usługi przez okres trwania Inwestycji; 

6) opisywanie faktur, rachunków i innych dokumentów wystawianych Zamawiającemu, tak by 

zachować całkowitą zgodność z wymogami Zamawiającego, Umową o dofinansowanie projektu oraz 

z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; 

7) sporządzanie rejestru środków trwałych w zakresie majątku wytworzonego w ramach Inwestycji w 

formie uzgodnionej z Zamawiającym; 

8) współpracę z instytucjami zewnętrznymi; 

9) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o zaistniałych nieprawidłowościach i problemach 

oraz wszelkich zagrożeniach w realizacji Inwestycji; 
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10) prowadzenie, przechowywanie i archiwizację (również na nośniku elektronicznym) korespondencji z 

podmiotami biorącymi udział w realizacji Inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, 

uwag i wniosków kierowanych od i do wykonawców; 

11) opracowanie i przedłożenie do akceptacji przez Zamawiającego harmonogramu realizacji Inwestycji 

nr 3 – w terminie do 30 dni od podpisania umowy/umów na realizację Inwestycji 1 i 2. 

1.2. nadzór inwestorski, w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad kompleksową realizacją Inwestycji według standardów 

FIDIC oraz zgodnie z prawem budowlanym, przepisami wykonawczymi, decyzją  o pozwoleniu na 

budowę, dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną; 

2) prowadzenie nadzoru (tj. kontroli i sporządzania wniosków pokontrolnych i sprawdzenie ich 

wykonania), w tym reprezentowanie Zamawiającego na placu budowy w zakresie kontroli, 

prawidłowości i terminowości realizacji prac budowlanych i innych powstających w ramach realizacji 

Inwestycji oraz egzekwowanie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją techniczną, 

harmonogramem realizacji Inwestycji, decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującym prawem, 

zasadami wiedzy technicznej, warunkami Instytucji Zarządzającej RPO WiM i założeniami 

finansowymi Projektu; 

3) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w 

próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz 

przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie 

ich do użytkowania; 

4) powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót; 

5) przekazanie placu budowy przy udziale Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych; 

6) sprawdzanie i potwierdzanie protokołów odbioru oraz wystawianych na ich podstawie faktur 

częściowych zgodnie z Umową o dofinansowanie i z zaleceniami Zamawiającego oraz Instytucji 

Zarządzającej RPO WiM; 

7) weryfikacja zgodności wykonywania robót budowlanych, dostaw i usług z postanowieniami umowy 

zawartej z wykonawcą; 

8) sprawdzanie i potwierdzanie czy wykonawca robót dostarcza na budowę całe wyposażenie i dostawy 

wskazane w umowie; 

9) inicjowanie optymalizacji rozwiązań technicznych i technologicznych w porozumieniu z 

Zamawiającym; 

10) pisemne informowanie Zamawiającego o wszelkich ustaleniach dotyczących przebiegu i 

zaawansowania robót budowlanych, dostaw i usług oraz informacje o istotnych zdarzeniach, jakie 

miały miejsce na terenie budowy, podjętych działaniach oraz o ewentualnych zagrożeniach mogących 

mieć wpływ na terminy realizacji robót, dostaw lub usług oraz terminowym przekazaniem Inwestycji 

do użytkowania; 
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11) organizowanie i prowadzenie narad budowy (technicznych, koordynacyjnych i innych wg potrzeb), 

nie rzadziej niż raz w tygodniu oraz sporządzanie protokołów z tych narad. Protokoły przekazywane 

winny być Zamawiającemu i wykonawcy robót budowlanych, dostawi i usług w terminie 3 dni od 

narady; 

12) realizację wszelkich niezbędnych czynności w uzgodnieniu z Zamawiającym w celu zapewnienia 

pełnej i terminowej realizacji Inwestycji; 

13) sporządzanie oraz przedkładanie sprawozdań z realizacji Inwestycji i swojej działalności na zasadach 

wynikających z Umowy o dofinansowanie na żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od wezwania; 

14) systematycznego monitorowania przebiegu realizacji Inwestycji zgodnie z Umową o dofinansowanie; 

15) sporządzanie oraz przedkładanie Zamawiającemu, w języku polskim w formie 1 egzemplarza 

drukowanego i 1 egzemplarza w wersji elektronicznej, następujących raportów: 

a) raportu wstępnego, w ciągu 14 dni od daty podpisania Umowy uwzględniający uwagi i komentarze 

Inżyniera Kontraktu dotyczące dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego, 

b) miesięcznych raportów postępu prac budowlanych i stanu finansowego umowy na roboty 

budowlane, w ciągu 5 dni od zakończenia danego miesiąca, 

c) raporty końcowego, zawierającego pełne i obszerne podsumowanie wykonywanych czynności 

podczas realizacji Inwestycji, krytyczną analizę wszystkich ważniejszych problemów, jak również 

proponowane zalecenia dla przyszłych działań o podobnym charakterze, w  terminie 5 dni od dnia 

wezwania przez Zamawiającego Inżyniera Kontraktu do przedłożenia raportu końcowego; 

16. potwierdzenie gotowości Inwestycji do odbioru, w oparciu o zgłoszenia wykonawcy robót 

budowlanych na podstawie oceny dokonanej przez poszczególnych inspektorów nadzoru; 

17. przygotowanie i przeprowadzenie odbioru końcowego Inwestycji, na podstawie złożonego przez 

wykonawcę (na 14 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego) kompletnego operatu 

kolaudacyjnego, przy udziale przedstawicieli Zamawiającego; 

18. przygotowanie wszelkich niezbędnych danych wartościowych, ilościowych i ich kompletowanie w 

postaci dokumentów niezbędnych dla końcowego rozliczenia Inwestycji. 

19. zatwierdzanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego podwykonawców zgłaszanych przez wykonawcę 

robót budowlanych/dostaw /usług. Inżynierowi Kontraktu. Z chwilą podpisania przez Zamawiającego 

umowy/umów o roboty budowlane w imieniu Zamawiającego wydane zostanie pełnomocnictwo 

rodzajowe do akceptowania podwykonawców w imieniu Zamawiającego. Zatwierdzenie 

podwykonawcy (ze wskazaniem firmy, zakresu robót i wynagrodzenia) wraz ze stanowiskiem 

Inżyniera Kontraktu co do czynności zatwierdzenia albo odmowy - zgłoszone musi być 

Zamawiającemu minimum 2 dni robocze przed tą czynnością; 

20. wypełnienie obowiązków informacyjnych i promocyjnych zgodnie z Umową o dofinansowanie. 

1.3. rozliczanie pozyskanych przez Zamawiającego środków na realizację Inwestycji: 
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1) sporządzanie, zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie oraz wymaganiami Instytucji 

Zarządzającej RPO WiM, wniosków o płatność, oraz korekt błędów w złożonych wnioskach, jak 

również sporządzenie ich poprawionej wersji, i przedłożenie ich Zamawiającemu na jego żądanie, w 

ciągu 3 dni od wezwanie; 

2) przygotowywanie okresowych sprawozdań z poszczególnych etapów realizacji Inwestycji dla 

Zamawiającego oraz Instytucji Zarządzającej RPO WiM, zgodnie z ich wymaganiami i 

wymaganiami innych instytucji, z którymi Zamawiający jest związany umowami, w  terminie 5 dni 

od dnia wezwania Inżyniera Kontraktu przez Zamawiającego do przedłożenia okresowego 

sprawozdania; 

3) podejmowanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu cofnięcie korekt finansowych 

nałożonych przez Instytucję Zarządzającą RPO W i M; 

4) uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Instytucję Zarządzającą RPO W i M; 

5) przygotowanie całkowitego, końcowego rozliczenia rzeczowego i finansowego Inwestycji zgodnie z 

Umową o dofinansowanie i obowiązującymi zasadami rozliczania Inwestycji oraz zgodnie z 

wymaganiami Instytucji Zarządzającej RPO WiM, na żądanie Zamawiającego, w terminie 3 dni od 

wezwania; 

6) wyjaśnianie spraw (uwag) Instytucji Zarządzającej RPO W iM wynikłych z rozliczenia Inwestycji; 

7) wszystkie inne czynności i zadania nie wymienione w niniejszej Umowie, które okażą się niezbędne 

do prawidłowego prowadzenia i rozliczenia Inwestycji.  

2. Niezależnie od powyższego, do obowiązków Inżyniera Kontraktu będzie w szczególności należało: 

1) powiadomienie organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, załączając oświadczenie 

kierownika budowy i inspektorów nadzoru, stwierdzających przejęcie na budowie obowiązków 

przypisanych tym funkcjom; 

2) zatwierdzanie wniosków materiałowych w zakresie wszelkich materiałów i wyrobów  budowlanych, jak 

również metod i technik wykonawcy, w zakresie ich zgodności z wymogami aktualnie obowiązującego 

prawa i sztuki budowlanej; 

3) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających 

wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania i wyceny robót; 

4) kontrola jakości wykonywanych prac budowlano – montażowych i ich zgodności z dokumentacją, 

zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno – budowlanymi, zasadami bezpieczeństwa w toku budowy 

i przyszłego użytkowania; 

5) monitorowanie terminów realizacji Inwestycji oraz podejmowanie odpowiednich działań w razie 

wystąpienia nieprawidłowości lub ich ryzyka; 

6) kontrola i odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

7) przygotowywanie opinii dotyczących wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania 

prac, w razie potrzeby zasięgania opinii autora dokumentacji technicznej bądź jednostek badawczych, 
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rzeczoznawców i przekazywanie  propozycji  rozstrzygnięć w/w wątpliwości do akceptacji 

Zamawiającego; 

8) czuwanie nad przestrzeganiem oraz egzekwowanie przepisów BHP w czasie realizacji Inwestycji; 

9) potwierdzanie faktycznie wykonanych prac oraz usunięcia usterek i wad w okresie rękojmi za wady i 

gwarancji jakości; 

10) organizowanie odbiorów częściowych i odbioru końcowego Inwestycji (robót, dostaw i usług) z udziałem 

przedstawiciela Zamawiającego; 

11)  kontrola nad zgodnością i prawidłowością wykonania robót/usług/dostaw z: 

a) dokumentacją techniczną (część rysunkowa i opisowa), 

b) wytycznymi technologicznymi, 

c) obowiązującymi normami i sztuką budowlaną, 

d) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

e) ofertą wykonawcy robót/usług/dostaw, 

f)  zawartą umową (w tym FIDIC), 

g) obowiązującym prawem, w szczególności prawem budowlanym, rozporządzeniami 

wykonawczymi do prawa budowlanego; 

12) nadzór nad pracami, koordynacja prac inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz mentoring decyzji 

przez nich podejmowanych;  

13) egzekwowanie od wykonawców Inwestycji: 

a) pisemnych informacji i wniosków o stwierdzonych błędach lub brakach w dokumentacji 

technicznej; 

b) miesięcznych raportów o postępie prac (do 5 dnia każdego miesiąca) zawierających: 

 szczegółowe opisy postępu prac w odniesieniu do poszczególnych pozycji, harmonogramu, 

 fotografie przedstawiające stan zaawansowania i postępu robót, 

 informacje o wykonanych próbach lub pomiarach,  

 informacje o zainstalowaniu urządzeń,  

 informacje o zabezpieczeniu materiałowym do kontynuowania robót w następnym okresie,  

 informacje o stanie zatrudnienia na budowie wg grup personelu,  

 informacje porównawcze stanu faktycznego i planowanego postępu robót, ze szczególnym 

uwzględnieniem zdarzeń lub okoliczności, które mogłyby zagrozić terminowemu wykonaniu 

robót poszczególnych odcinków i ewentualne przedsięwzięcia planowane przez wykonawcę 

mające zapobiec opóźnieniom, w tym: [1] informacje wykonawcy o odkryciu przedmiotów lub 

elementów trwałych mających charakter zabytkowy, [2] propozycje zmian zmierzających do 

przyspieszenia wykonania odcinka robót, [3] zmniejszenie kosztów, [4] poprawy jakości, [5] 

oświadczenie o wypłaceniu podwykonawcom należności za wykonane roboty, 
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c) informacje o czasowej nieobecności przedstawiciela wykonawcy (kierownika budowy) na terenie 

budowy, przy czym wykonawca na czas jego nieobecności wyznacza zastępstwo; 

14) kontrola wykonywania robót/dostaw/usług przez wykonawców; 

15) kontrola sprzętu wykorzystywanego na terenie budowy; 

16) kontrola jakości, ilości i technologii wykonawstwa robót oraz zastosowanych wyrobów       

budowlanych (materiałów) i urządzeń. Szczegółowa kontrola prowadzona jest przy pomocy zespołu  

inspektorów nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż; 

17) wydawanie decyzji nakazujących poprawę wykonanych robót oraz wymianę wyrobów  

budowlanych (materiałów) lub urządzeń, w przypadku wadliwego ich wykonania lub wykonania  

niezgodnego z dokumentacją techniczną; 

18) ustalanie i zatwierdzanie koniecznych do wykonania przez wykonawcę badań i prób materiałów i 

urządzeń oraz określanie sposobu i czasu ich wykonania, a w razie potrzeby uczestnictwo przy takich 

próbach; 

19) odbiór od wykonawców próbek materiałów dostarczanych przez producentów oraz kopii dokumentów 

potwierdzających jakość poszczególnych partii wyrobów budowlanych (materiałów). Kontrola 

oznakowania dostarczanych wyrobów budowlanych (materiałów); 

20) wydawanie poleceń wykonawcom wraz z terminami ich wykonania w zakresie obejmującym: 

a) usunięcie niewłaściwych lub nieoznakowanych partii wyrobów budowlanych (materiałów) oraz 

wadliwych urządzeń stosowanych przy prowadzonych pracach (zagrażających bhp lub 

niezapewniających właściwego wykonania robót), 

b) prawidłowe powtórne wykonanie robót wykonanych wadliwie lub niezgodnie z dokumentacją, 

c) wstrzymanie robót z podaniem uzasadnienia i warunków jakie wykonawca musi spełnić przed 

wznowieniem przerwanych robót, 

d) przestrzeganie właściwych warunków bhp i ppoż., oznakowania terenu budowy, przestrzegania 

wytycznych wynikających z planu „bioz"; 

21) nadzór obmiaru robót prowadzonych przez wykonawcę oraz ich zatwierdzanie; 

22) przyjmowanie od wykonawców zgłoszeń gotowości do odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, częściowych i odbioru końcowego; 

23) przyjmowanie od wykonawcy „Wykazów robót wykonanych częściowo", sporządzanych przez 

wykonawców/podwykonawców, na podstawie obmiaru rzeczywiście wykonanych robot wg Książki 

Obmiarów wraz z wyceną tych robót w odniesieniu do poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych 

w układzie narastającym. W terminie 7 dni dokonania ich sprawdzenia, zatwierdzenia, lub korekty; 

24) uczestnictwo w odbiorach robót zanikających i częściowych, odbiorze końcowym oraz przyjmowanie od 

wykonawców wszelkich wymaganych dokumentów w terminie odbioru (w tym: atesty, aprobaty 
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techniczne, protokoły badań, protokoły pomiarów, gwarancje, DTR i instrukcje obsługi zainstalowanych 

urządzeń i systemów, geodezyjne inwentaryzacje powykonawcze obiektów i części obiektów); 

25) zatwierdzanie protokołów wykonanych i odebranych robót. W przypadku stwierdzenia usterek podczas 

odbioru Inżynier Kontraktu renegocjuje kwoty i terminy zapłaty oraz sporządza wykaz usterek, określa 

terminy ich usunięcia i przedstawia do zatwierdzenia Zamawiającemu; 

26) prowadzenie bieżących, szczegółowych rozliczeń kosztów wykonanych robót w odniesieniu do 

poszczególnych pozycji kosztorysów ofertowych i formularza cenowego; 

27)  sporządzanie wniosków wraz z opinią prawną co do (protokołów) przypadków dotyczących możliwości 

zastosowania zamówień z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP), wykonania robót zamiennych 

lub dodatkowych w przypadku pojawienia się takich okoliczności – na wniosek Zamawiającego  i 

przedkładanie ich wnioskodawcy w terminie 7 dni roboczych. lub w przypadku stwierdzenie takiej 

konieczności przez Inżyniera Kontraktu; 

28) sprawdzanie i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia kosztorysów sporządzonych przez 

wykonawców na roboty zamienne i dodatkowe; 

29) sprawdzanie, opiniowanie i przekazywanie Zamawiającemu do zatwierdzenia protokołów wykonanych 

i odebranych usług/dostaw; 

30) pisemne potwierdzanie zgodności zakresu odbioru z fakturami/rachunkami wystawianymi przez 

instytucje/osoby świadczące usługi/dostawców. Załącznikiem do każdej faktury są protokoły odbioru 

usług/dostaw; 

31) uczestnictwo w odbiorach dostaw oraz przyjmowanie od dostawców wszelkich dokumentów 

wymaganych w terminie odbioru (w tym: gwarancje, instrukcje obsługi, warunki serwisowania) i 

przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia; 

32) W okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę/wykonawców 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 

wykonawcą/wykonawcami; 

33) Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądu sprawdzającego usunięcie wad i 

usterek w ciągu 3 dni roboczych od daty ich usunięcia. 

3. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do: 

1) organizacji optymalnych procesów w obszarach wynikających z Umowy i zarządzanie tymi procesami; 

2) terminowej i prawidłowego wykonania Umowy oraz postanowień zewnętrznych aktów normatywnych 

dotyczących specyfiki Inwestycji; 

3) przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych i wewnętrznych aktów normatywnych 

Zamawiającego, które mają zastosowanie do wykonania Umowy; 
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4) przestrzegania tajemnicy informacji zastrzeżonych przez Zamawiającego; 

5) optymalnej gospodarki powierzonymi przez Zamawiającego materiałami, środkami trwałymi, i innym 

mieniem; 

6) dbałości o właściwe i racjonalne koszty i wydatki ponoszone w trakcie trwania Umowy; 

7) odbioru od wykonawców całej dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej, a także wszelkich 

dokumentów i oświadczeń jakie konieczne były wykonawcy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

i właściwą eksploatację obiektów oraz odbiór i skompletowanie dokumentacji technicznej i 

towarzyszącej nabytych przez Zamawiającego urządzeń/wyposażenia; 

8) przedłożenie Zamawiającemu dokumentacji, o której mowa pkt.7, w terminie 3 dni od jej otrzymania od 

wykonawców; 

9) przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia faktur przejściowych (na koniec każdego miesiąca) dla 

poszczególnych branż wystawianych przez wykonawców. Załącznikiem do faktur przejściowych jest 

oświadczenie każdego z podwykonawców, że należności z tytułu wynagrodzenia za wykonane roboty 

zostały za poprzedni miesiąc uregulowane przez wykonawców; 

10) przedkładania Zamawiającemu do zatwierdzenia faktur końcowych dla poszczególnych branż 

wystawianych przez wykonawców; 

11) opiniowania zdarzeń mających wpływ na zmianę terminów umownych, wynagrodzenia umownego, 

wprowadzenia robót zamiennych, robót dodatkowych lub robót polegających na powtórzeniu; 

12) opracowania koreferatu do projektów wykonawczych w terminie 14 dni od ich przekazania Inżynierowi 

Kontraktu  (potwierdzonych protokołem przekazania); 

13) udostępnienia lub wydania wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy. W tym celu 

Inżynier Kontraktu zezwoli Zamawiającemu lub innej osobie upoważnionej przez Zamawiającego, na 

skontrolowanie lub zbadanie zgromadzonej dokumentacji dotyczącej wykonywania Umowy oraz 

sporządzenia z niej kopii zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu usługi; 

14) wykonywanie innych zadań przypisanych Inżynierowi Kontraktu wg warunków FIDIC. 

4. Inżynier Kontraktu jest uprawniony do: 

1) wnioskowania do wykonawców o zmianę pracowników w przypadku, gdy roboty przez nich 

wykonywane są w sposób niedbały, nieterminowo, źle jakościowo lub niezgodnie z dokumentacją 

techniczną, postanowieniami Umowy, przepisami bhp i ppoż.; 

2) w przypadku, gdy kwalifikacje i sprzęt podwykonawcy nie gwarantują odpowiedniej jakości wykonania 

robót lub dotrzymania terminów, wnioskowania do wykonawców o zmianę podwykonawcy; 

3) w przypadku, gdy sprzęt nie gwarantuje odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania 

terminów, wnioskowania do wykonawców o wymianę sprzętu lub jego uzupełnienie; 
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4) przekazywanie wykonawcom dodatkowych lub zmodyfikowanych rysunków (opisów), uzgodnionych i 

zatwierdzonych przez autora dokumentacji technicznej i zaopiniowanych pozytywnie przez 

Zamawiającego; 

5) przekazania uprawnień swojemu Przedstawicielowi/Inżynierowi Rezydentowi, który będzie 

zobowiązany do ścisłej koordynacji prac całego zespołu Inżyniera Kontraktu w zakresie realizacji 

niniejszej Umowy, i obecności min. 3 razy w tygodniu (dni robocze) w trakcie realizacji Inwestycji 1 i 

2, która zostanie potwierdzona w dzienniku budowy. 

5. Inżynier Kontraktu nie jest uprawniony do: 

1) zaciągania żadnych zobowiązań finansowych w imieniu Zamawiającego z zastrzeżeniem odmiennych 

pisemnych pod rygorem nieważności ustaleń stron. Jeśli jakakolwiek czynność Inżyniera Kontraktu, 

która ma być wykonana w ramach Umowy może w jego ocenie doprowadzić do powstania zobowiązania 

finansowego po stronie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie 

pisemnie Zamawiającego przed wykonanie takiej/takich czynności. Zaniechanie powiadomienia, jak 

wyżej oznaczać będzie rażące naruszenie postanowień Umowy uzasadniające odstąpienie od Umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Kontraktu oraz konieczność złożenia 

oświadczenia o zwolnieniu Zamawiającego z tego zobowiązania i przejęciu go przez Inżyniera 

Kontraktu; 

2) zwolnienia wykonawców z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań czy odpowiedzialności 

wynikających z zawartych umów, dokumentacji technicznej, dokumentacji postępowań o udzielenie 

zamówienia publicznego;  

3) ograniczenia zakresu robót/usług/dostaw lub przekazania robót/usług/dostaw wykonawcom innym niż 

ci, którzy zostali wskazani w podpisanych kontraktach bez uzgodnienia z Zamawiającym; 

4) zatwierdzenia ewentualnych robót zamiennych, dodatkowych lub robót polegających na powtórzeniu bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego; 

5) zmiany personelu kierowniczego wykonawcy oraz zmiany podwykonawcy bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego; 

6) zbycia na   rzecz   osób   trzecich   wierzytelności   powstałych   w   wyniku  wykonania niniejszej 

Umowy, bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.  

6. Inżynier Kontraktu przy wykonywaniu niniejszej Umowy: 

1) gwarantuje, iż wszelkie czynności podejmowane w związku z niniejszą Umową wykonywane będą z 

dochowaniem należytej staranności oraz z zastosowaniem najlepszych praktyk; 

2) gwarantuje, iż wszelkie podejmowane przez niego czynności będą zgodne z prawem polskim (w 

szczególności z przepisami ustawy PZP) i prawem wspólnotowym, w tym z Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014–2020 i z uwzględnieniem 

aktualizowanych przepisów i procedur postępowania w procesie inwestycyjnym w tym regulacji FIDIC; 
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3) gwarantuje, iż zaangażowany przez niego personel spełnia warunki prawidłowego wykonania Umowy; 

4) gwarantuje, iż wszelkie terminy i działania mające wpływ na prawidłowe rozliczenie Inwestycji wobec 

Instytucji Zarządzającej RPO W i M zostaną dochowane; 

5) działa w taki sposób, by w realizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego osiągnąć optymalny pułap 

minimalizacji kosztów Inwestycji i wskazuje do zaopiniowania Zamawiającemu sposób zaangażowania 

uzyskanych oszczędności; 

6) prowadzi proces budowlany i związane z nimi czynności wg postanowień przyjętych w adekwatnych 

aktach normatywnych i FIDIC. 

7. Inżynier Kontraktu podpisując niniejszą Umowę oświadcza, że:  

1) uzyskał wszystkie informacje i ma pełną wiedzę, co do zakresu usług, trudności, ryzyka, miejsca 

realizacji, terminu realizacji, oraz wszelkich innych okoliczności, które mogą wpłynąć na realizację 

przedmiotu Umowy; 

2) zapoznał się z kompletną dokumentacją wraz z jej weryfikacją, co do kompletności i wystarczalności dla 

wykonania przedmiotu Umowy oraz wszystkie związane z tym koszty ujął w wynagrodzeniu 

ryczałtowym;  

3) zrzeka się ewentualnych żądań w stosunku do Zamawiającego w zakresie jakichkolwiek wypłat 

zwiększonych kosztów, jak i kosztów związanych z dostosowaniem terminu realizacji usługi do potrzeb 

Zamawiającego; 

4) będzie ponosił nieograniczoną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, zgodnie z art. 471 i następne Kodeksu 

cywilnego. 

5) są mu znane przepisy ustawy PZP oraz wytyczne i zasady  Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.  

8. W przypadku pojawienia się wątpliwości interpretacyjnych lub wykładniczych Umowy, przyjmuje się,  iż 

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do realizacji każdej czynności prawnej lub faktycznej, jaka niezbędna jest do 

realizacji Inwestycji na dowód czego wydane zostanie przez Inżyniera Kontraktu Świadectwo Przejęcia (Całości 

Robót) – na zasadach określonych właściwymi klauzulami FIDIC.  

 

§3 

Zamawiający ma prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do wykonywania usługi, w szczególności do: 

1) usunięcia personelu Inżyniera Kontraktu, jeżeli w jego ocenie nie zapewnia on należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy; 

2) żądania przedstawienia planu naprawczego; 
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3) żądania podjęcia czynności niezbędnych dla powodzenia realizacji Inwestycji a Inżynier Kontraktu 

powinien zająć konkretne stanowisko w przedmiotowym zakresie oraz podjąć odpowiednie działania i 

poinformować o swoim stanowisku Zamawiającego.  

       

      §4 

(*zapisy zostaną uzupełnione zgodnie z treścią złożonej oferty) 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy własnymi siłami/własnymi  silami 

oraz przy pomocy Podwykonawców Inżyniera Kontraktu w zakresie wskazanym poniżej. 

 Zakres Przedmiotu Umowy, którą Inżynier Kontraktu wykona przy pomocy Podwykonawców Inżyniera 

Kontraktu obejmuje: 

1) …………………………….               …………………………………………………. 

(zakres Umowy)                               (firma Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu, dane kontaktowe) 

2) …………………………..              …………………………………………… 

(zakres Umowy)                               (firma Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu, dane kontaktowe) 

2. Inżynier Kontraktu będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace 

wykonane przez siebie, Podwykonawców Inżyniera Kontraktu, w tym za jakość i terminowość. Inżynier 

Kontraktu zapewnia, że Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu będą przestrzegać wszelkich postanowień 

Umowy. Inżynier Kontraktu jest odpowiedzialny za działania, uchybienia lub zaniedbania swoich 

pracowników/osób zaangażowanych i ich pracowników/osób zaangażowanych, z których pomocy korzysta 

przy realizacji swych obowiązków, wynikających z niniejszej Umowy, jak za działania, uchybienia lub 

zaniedbania własne.  

3. Inżynier Kontraktu obowiązany jest najpóźniej w dacie wymagalności płatności należnego mu wynagrodzenia, 

przedstawić Zamawiającemu dowód dokonania płatności dla Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu oraz 

oświadczenie Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu o otrzymaniu należności wraz z kopią faktury. 

4. W przypadku uchylania się Inżyniera Kontraktu od obowiązku zapłaty Podwykonawcy  Inżyniera Kontraktu, 

Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy Inżyniera 

Kontraktu, po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo. Bezpośrednia zapłata Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie bez odsetek. 

5. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Inżynierowi Kontraktu zgłoszenie pisemnych 

uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu.  

6. Zamawiający poinformuje Inżyniera Kontraktu o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może:  
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1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu, jeżeli Inżynier 

Kontraktu wykaże niezasadność takiej zapłaty;  

2)  złożyć do depozytu kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu w 

przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy;  

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu, jeżeli Podwykonawca 

Inżyniera Kontraktu wykaże zasadność takiej zapłaty. 

8. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu, Zamawiający potrąci 

kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu.  

9. Zamawiający, może żądać od Inżyniera Kontraktu zmiany Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu od 

wykonywania usługi w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy, jeżeli jakość wykonywanej usługi przez 

Podwykonawcę Inżyniera Kontraktu lub dalszego Podwykonawcę Inżyniera Kontraktu, nie spełniają warunków 

lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych umową, nie dają rękojmi należytego wykonania 

powierzonych Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu usług lub dotrzymania terminów realizacji tych usług.  

10. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Inżynier Kontraktu powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, Inżynier Kontraktu jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, 

że proponowany inny Podwykonawca Inżyniera Kontraktu lub Inżynier Kontraktu samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca Inżyniera Kontraktu, na którego zasoby Inżynier Kontraktu 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

11. Zmiana Podwykonawcy Inżyniera Kontaktu może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 

12. Zamawiający uprawniony jest do nieprzyjęcia usługi wykonanej przez Podwykonawcę Inżyniera Kontraktu 

niezgłoszonego przez Inżyniera Kontraktu.  

13. Wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo Inżyniera Kontraktu oraz odpowiedzialność za wady usługi 

zostaje określone, na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z niniejszej umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu. 

14. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do przedstawiania Zamawiającemu na jego żądanie poświadczonej kopii 

umowy podwykonawstwa Inżyniera Kontraktu, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

umowy o podwykonawstwo Inżyniera Kontraktu, nie później niż w terminie 5 dni od wezwania Zamawiającego.  

15. Do zawarcia przez Podwykonawcę Inżyniera Kontraktu umowy z dalszym Podwykonawcą Inżyniera Kontraktu 

jest wymagana zgoda Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu. Przepisy §4 stosuje się odpowiednio. 

       

§5 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Inżynierowi Kontraktu przysługuje wynagrodzenie mające charakter 

ryczałtu stałego, niezmiennego i obowiązującego do końca realizacji Umowy i wynosi brutto  ....../00 PLN 

(słownie, .......................... 00/100), w tym podatek VAT ……….. PLN (słownie: ............................. 00/100). 
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2. Wynagrodzenie wypłacane będzie w następujący sposób: 

1) Do czasu zatwierdzenia przez Zamawiającego pierwszej faktury VAT wykonawców: robót budowlanych 

i/lub usług i/lub dostaw, Inżynierowi Kontraktu przysługuje miesięczne wynagrodzenie w kwocie brutto 

4000,00 PLN (słownie, cztery tysiące 00/100, płatne na podstawie faktury VAT, wystawionej w ciągu 

7 dni po zakończeniu miesiąca.  

2) Z dniem zaakceptowania przez Zamawiającego pierwszej faktury VAT na rzecz wykonawców robót 

budowlanych i/lub usług i/lub dostaw, ust. 2 pkt 1 traci moc, a cząstkowe wynagrodzenie Inżyniera 

Kontraktu liczone będzie zgodnie z algorytmem zawartym w ust. 3, zastrzeżeniem ust. 4. 

3.   Cząstkowe wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu = X*Y 

gdzie: 

X - wskaźnik podstawy naliczenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu  

  X= 
𝐴−𝐴1

𝐵−𝐴
 

Y - zaakceptowana przez Zamawiającego kwota płatności na rzecz wykonawców: robót 

      budowlanych i/lub usług i/lub dostaw.  

A - podstawa naliczenia wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu równa kwocie, o której mowa w ust. 1 

wynosząca ……..PN (słownie: ………………. złotych 00/100), 

A1 - suma fatycznie zapłaconych kwot wymienionych w ust. 2 pkt 1. 

B - kwota bazowa stanowiąca ogólną wartość Projektu, tj. 20 400 000,00 PLN (słownie złotych:  dwadzieścia 

milionów czterysta tysięcy).  

4.  Wysokość wynagrodzenia ujęta w ostatniej fakturze będzie stanowić różnice wynagrodzenia określonego w ust. 

1 i sumy faktycznie zapłaconych kwot wymienionych w ust. 2. 

 

§6 

1. Walutą rozliczania Umowy jest polski złoty. 

2. Płatność, o której mowa w § 5, dokonana będzie w formie przelewu bankowego na rachunek bankowy Inżyniera 

Kontraktu: nazwa banku:……………….., nr rachunku bankowego:……………………………….. 

3. Zmiana numerów rachunków bankowych będzie wymagała zgody Zamawiającego w formie aneksu do Umowy. 

4. Inżynier Kontraktu będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację (raporty, sprawozdania, 

protokoły, dokumentację księgową i inną dokumentację niezbędną merytorycznie) w takiej formie i tak 

szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia kwoty wystawionej faktury. 

5. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Inżyniera Kontraktu w terminie 30 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany wystawić 

oryginał faktury. Ust. 7 stosuje się odpowiednio. 

6. Realizacja płatności, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 2 i ust. 4, nastąpi po uzyskaniu zaliczek (transz) 

dofinansowania Projektu od Instytucji Zarządzającej RPO W i M na rachunek bankowy Zamawiającego. W 
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przypadku nie otrzymania zaliczki dofinansowania w terminie, zobowiązanie staje się wymagalne po upływie 

60 dni od wystawienia faktury VAT przez Inżyniera Kontraktu, bez naliczania dodatkowych opłat. 

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Przedłużenie realizacji inwestycji, zmiany technologii robót, wprowadzenie robót dodatkowych lub zamiennych 

nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia. 

9. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  potrącenia wierzytelności z wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, 

chociażby były one niewymagalne. 

 

§7 

1. Przed podpisaniem Umowy na realizację niniejszego zamówienia Inżynier Kontraktu załącza polisę lub inny 

dokument ubezpieczenia ważny minimum 6 kolejnych miesięcy od dnia podpisania Umowy, potwierdzający, 

że posiada on ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) dla celów realizacji niniejszej Umowy na kwotę, 

co najmniej równą kwocie określonej w § 5 ust. 1.  

2. W trakcie wykonywania Umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 

ubezpieczenie, tak by obejmowały cały okres realizacji Umowy oraz wszystkich specjalistów 

zatrudnionych/zaangażowanych na rzecz realizacji Umowy, oraz przedłożyć Zamawiającemu kopię 

przedłużonej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia, wraz z dowodem opłacenia składek. Jeżeli składka z 

tytułu polisy lub inny dokument ubezpieczenia jest płatna w formie ratalnej, Inżynier Kontraktu zobowiązany 

jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał dowodu wpłaty kolejnej raty składki i załączyć kopię dowodu wpłaty 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, najpóźniej w terminie 7 dni przed upływem terminu jej płatności. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia OC, w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, Inżynier 

Kontraktu zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oryginał polisy potwierdzającej zawarcie nowej 

umowy ubezpieczenia OC o zakresie ubezpieczenia oraz wysokości sumy gwarancyjnej, jak w poprzednio 

obowiązującej umowie OC, na pozostały okres obowiązywania niniejszej umowy, najpóźniej 7 dni przed 

końcem obowiązywania poprzedniej umowy ubezpieczenia OC oraz załączyć kopię polisy potwierdzającej 

zawarcie nowej umowy ubezpieczenia OC, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Inżyniera Kontraktu.  

4. Zamawiający oświadcza, że Inżynier Kontraktu przed zawarciem niniejszej umowy wniósł na jego rzecz 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy na kwotę równą 10 % (dziesięć procent) wartości umowy brutto 

tj. ………………… zł (słownie: ………………………………………………..……) w formie 

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

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, to 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 Inżyniera Kontraktu. 

6. W trakcie wykonywania Umowy Inżynier Kontraktu może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy PZP. 
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7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia 

jego wysokości. 

8. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie 

krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.  

9. W przypadku nieprzedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający 

zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  

10. Wypłata, o której mowa w ust. 9, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 

zabezpieczenia.  

11. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonaną, tj. po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru robót od 

wykonawcy, wykonania całości usług i dostaw w ramach Inwestycji oraz upływu okresu gwarancji udzielonego 

przez wykonawcę/wykonawców Inwestycji 1 i 2. Dokumentem poświadczającym wykonanie robót będzie 

Świadectwo Przejęcia (Całości Robót) wydane na zasadach określonych właściwymi klauzulami FIDIC. 

12. Zamawiającemu przysługuje prawo pokrycia z zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, w szczególności zapłaty kar umownych, odszkodowań, roszczeń podmiotów 

trzecich. 

13. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na bezpośrednie potrącenie przez Zamawiającego wszelkich 

należności powstałych w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

 

§8 

1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, opinia, potwierdzenie, zatwierdzenie lub zaświadczenie 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu będzie dokonywane w formie pisemnej. 

2. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu będzie 

prowadzona w języku polskim, będzie zawierać nazwę i numer umowy oraz będzie wysyłana pocztą, 

telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczana osobiście na adresy wymienione poniżej:  

1) dla Zamawiającego: 

Nazwa:  

Adres:   

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

2) dla Inżyniera Kontraktu: 

Nazwa:  
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Adres:   

Telefon:  

Fax:  

e-mail:  

3. Korespondencja wysłana telefaksem oraz pocztą elektroniczną będzie każdorazowo niezwłocznie potwierdzana 

pocztą elektroniczną i/lub na piśmie. 

 

       § 9 

1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Inżynierowi Kontraktu wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

informacje lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Inżynier Kontraktu zwróci te 

Dokumenty Zamawiającemu w terminie 14 dni po wydaniu Świadectwa Przejęcia. 

2. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera Kontraktu w związku z wykonywaniem Umowy 

nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub 

ujawniane przez Inżyniera Kontraktu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

3.  Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu zobowiązany jest niezwłocznie udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej  Umowy. W tym celu Inżynier Kontraktu będzie 

prowadzić ewidencję dokumentacji i przechowywał dokumentację w taki sposób, aby wypełnić powyższy 

wymóg. 

4. Opisane oryginały dokumentacji rachunkowej/księgowej związanej z realizacją Projektu, będącej w dyspozycji 

Inżyniera Kontraktu powinny być przekazywane niezwłocznie Kwesturze - Komórce organizacyjnej 

odpowiedzialnej za księgowość u Zamawiającego, nie później niż 3 dni robocze przed terminem płatności 

wynikających z w/w dokumentów.  

 

§ 1 0  

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do koordynowania, a Zamawiający do bieżącej kontroli właściwego 

wykonywania usług objętych umową. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do bieżącego utrzymywania kontaktu z Zamawiającym  poprzez osobę 

upoważnioną umową w zakresie wykonywania usług. Do kontaktów i kontroli jakości wynikających z realizacji 

niniejszej umowy wyznaczony został: 

- ze strony Inżyniera Kontraktu: e-mail: ………………………………………………….., tel. 

……………………………………………………………. 

- ze strony Zamawiającego: e-mail: …………………………………………………., tel. 

……………………………………………………………. 

3. Inżynier Kontraktu dla wypełnienia swoich zobowiązań będzie dysponował kluczowymi specjalistami, 

zdolnymi do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnionymi do nadzorowania i kierowania 
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robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami 

odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia.  

4. Imiona i nazwiska kluczowych specjalistów, którzy będą wykonywać przedmiot umowy, wymienione są w 

Załączniku nr 4 do niniejszej Umowy. 

5. Inżynier Kontraktu powinien zapewnić swoim kluczowym specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną 

ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy np. radca prawny 

lub adwokat lub osoby posiadające prawo świadczenia pomocy prawnej, dodatkowi kierownicy danej branży, 

uprawniony geodeta, hydrogeolog, geolog itp. Inżynier Kontraktu uwzględnił każdą konieczność uzupełnienia 

zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do 

kompleksowej realizacji Inwestycji. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane 

z obsługą przedmiotowej Inwestycji są zawarte w wynagrodzeniu Inżyniera Kontraktu określonym w § 5 ust. 1 

umowy i nie będzie podwyższone bez względu na zakres i termin prac związanych z realizacją umowy. 

6. Inżynier Kontraktu może dokonywać zmiany osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, 

przedstawionych w Załączniku nr 4 do Umowy, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, pod 

warunkiem, iż dysponują oni co najmniej takim samym doświadczeniem. Inżynier Kontraktu powiadomi o tym 

fakcie Zamawiającego wskazując przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając jej kwalifikacje, 

co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzącym do zawarcia umowy oraz ofercie Inżyniera Kontraktu. 

7. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 4 

nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osób do realizacji Umowy, 

a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym 

nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikająca z braku 

personelu Inżyniera Kontraktu będzie traktowana, jako przyczyna leżąca po stronie Inżyniera Kontraktu i nie 

może stanowić podstawy do przedłużenia terminów umownych.  

8. Inżynier Kontraktu z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, które będą wykonywać niniejsze zamówienie 

w następujących przypadkach: 

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

b) nie wywiązanie się osoby wykonującej niniejsze zamówienie z obowiązków wynikających z Umowy, 

c) jeżeli zmiana osoby wykonującej niniejsze zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych 

przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu.  

9. Zamawiający może zażądać od Inżyniera Kontraktu zmiany osoby wykonującej niniejsze zamówienie, jeżeli 

uzna, że osoba ta w jakikolwiek sposób nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

10. W przypadku zmiany osoby wykonującej niniejsze zamówienie, nowa osoba musi spełniać wymagania 

określone dla danego specjalisty, co najmniej równe kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy oraz ofercie Inżyniera 

Kontraktu. 

11. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę Inżyniera Kontraktu na 

podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP osób wykonujących czynności w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2014. 1502 z późn. zm.): Przez 

nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz 

pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca 

- do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.  

a) Wymóg ten dotyczy osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia w zakresie obsługi administracyjnej i rozliczeń tj.: co najmniej jednej osoby 

wymienionej w Załączniku nr 4 do niniejszej umowy wykonującej między innymi następujące 

czynności:  

- sprawdzanie, weryfikacja, ewidencja rozliczeń składanych przez Wykonawcę oraz 

opracowywanie Przejściowych Świadectw Płatności, przy współpracy innych członków Zespołu 

Inżyniera Kontraktu;  

- opisywanie faktur, rachunków i innych dokumentów wystawianych Zamawiającemu w ramach 

realizacji Inwestycji, tak by zachować całkowitą zgodność z wymogami Zamawiającego, Umową 

o dofinansowanie projektu oraz z innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa: 

- opracowanie procedury obiegu dokumentów do Inwestycji; 

- sporządzanie, zgodnie z postanowieniami Umowy o dofinansowanie oraz wymaganiami 

Instytucji Zarządzającej RPO WiM, wniosków o płatność, oraz korekt błędów w złożonych 

wnioskach, jak również sporządzenie ich poprawionej wersji; 

- przygotowywanie okresowych sprawozdań z poszczególnych etapów realizacji Inwestycji dla 

Zamawiającego oraz Instytucji Zarządzającej RPO WiM; 

- przygotowanie całkowitego, końcowego rozliczenia rzeczowego i finansowego Inwestycji 

zgodnie z Umową o dofinansowanie projektu i obowiązującymi zasadami rozliczania Inwestycji 

oraz zgodnie z wymaganiami Instytucji Zarządzającej RPO WiM; 

- sporządzanie rejestru środków trwałych w zakresie majątku wytworzonego w ramach Inwestycji 

w formie uzgodnionej z Zamawiającym; 

- prowadzenie korespondencji z Zamawiającym. 

b) Okres zatrudnienia przez Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę Inżyniera Kontraktu osób 

realizujących umowę na podstawie umowy o pracę winien obejmować okres realizacji zamówienia 

do momentu konieczności wystawienia przez Zamawiającego końcowego wniosku o płatność 

Projektu. 

12. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie, Inżynier Kontraktu przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 
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spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę 

Inżyniera Kontraktu osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu o zatrudnieniu na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, 

imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 

do złożenia oświadczenia w imieniu Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę 

Inżyniera Kontraktu kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia 

czynności, których dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 

jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 

2018  r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). 

Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Inżyniera Kontraktu lub 

Podwykonawcę Inżyniera Kontraktu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę 

Inżyniera Kontraktu kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko 

pracownika nie podlega anonimizacji. 

13. Z tytułu niespełnienia przez Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę Inżyniera Kontraktu wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Inżyniera Kontraktu kary umownej w wysokości określonej w § 11 

ust. 1 lit. h. Niezłożenie przez Inżyniera Kontraktu w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę 

Inżyniera Kontraktu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie 

przez Inżyniera Kontraktu lub Podwykonawcę Inżyniera Kontraktu wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 11 czynności.  

14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Inżyniera Kontraktu lub 

Podwykonawcę Inżyniera Kontraktu, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 
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§11  

1.  Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) za nieterminowe (niezgodne z harmonogramem pracy Inżyniera Kontaktu) wykonanie Umowy, w tym 

za nieterminowe wykonanie poszczególnych etapów realizacji Inwestycji wskazanych w 

harmonogramie, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1  za każdy 

dzień zwłoki;  

b) za nieusunięcie lub niezastąpienie personelu, co do którego Zamawiający zgłosił zastrzeżenia, w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1  za każdy przypadek; 

c) za nieterminowe przedkładanie dokumentów przewidzianych Umową, w szczególności sprawozdań, 

raportów, polis lub innego dokumentu ubezpieczenia wraz z dowodem opłacenia składek – w 

wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1  za każdy dzień zwłoki; 

d) za każdy dzień zwłoki za nieobecność właściwego personelu, w tym kluczowych specjalistów, na 

radach budowy, w wysokości 2.000 netto PLN za każdy przypadek; 

e) za brak egzekwowania obowiązków umownych wykonawców robót budowlany, dostaw lub usług, w 

szczególności w zakresie podwykonawstwa, gospodarki odpadami, przepisów bhp, w wysokości 

0,05% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki; 

f) za wykonywanie Przedmiotu Umowy przez niezgłoszonego Podwykonawcy Inżyniera Kontraktu, w 

wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1 za każdy przypadek; 

g) w przypadku stwierdzenia niewykonanie lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w 

wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w 

prawidłowym wykonaniu zobowiązania liczony od upływu terminu wyznaczonego do usunięcia 

zaniedbań; 

h) za niespełnienie wymagań określonych w § 10 ust. 11, w przypadku niezatrudnienia przy realizacji 

Inwestycji w zakresie obsługi administracyjnej i rozliczeń na podstawie umów o pracę, w wysokości 

20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1; 

i) za nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 14 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień; 

j) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego za usługi, od których wykonania odstąpiono. 

2. Inżynier Kontraktu obciąży Zamawiającego karami umownymi za odstąpienie od umowy z 

przyczyn za które odpowiada Zamawiający   –   w  wysokości 20% wynagrodzenia  umownego  brutto 

określonego w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem § 12 ust. 10, 11 i 12 niniejszej Umowy. 

3. Strony zastrzegają, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wynagrodzenia za Przedmiot 

Umowy. 
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4. W przypadku nałożenia na Zamawiającego kar, odszkodowań oraz korekt finansowych wynikających z 

niewykonania i nienależytego wykonania Umowy, przez Instytucję Zarządzającą RPO WiM lub inne podmioty, 

Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie je pokryć.  

5. Naliczone Inżynierowi Kontraktu kary umowne mogą być potrącone z jego wynagrodzenia. O ile kara umowna 

nie zostanie potrącona z wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, zobowiązany on będzie do wniesienia zapłaty w 

terminie 30 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego.  

6. Zapłata przez Inżyniera Kontraktu kar umownych nie pozbawia Zamawiającego prawa  dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych.  

7. Niezależnie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający 

jest upoważniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od egzekwowania kar umownych, o których mowa w ust. 1 lit. 

b, d, i, jeżeli nie będą one miały wpływ na terminową realizację Inwestycji. 

 

§12 

1.  Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Inżyniera Kontraktu chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich 

przewiduje możliwość istotnych zmian, postanowień zawartej umowy pod warunkiem zajścia co najmniej jednej 

z poniższych okoliczności: 

1) konieczność zmiany terminów umownych w następujących sytuacjach: 

a) w przypadku zmiany terminów realizacji Projektu, o którym mowa w rozdz. III ust. 3 SIWZ (w tym 

harmonogramu Projektu), 

b) w przypadku zmiany harmonogramu zadań Inżyniera Kontraktu realizacji, o którym mowa w 

Projekcie umowy (ZAŁĄCZNIK Nr 9), jeżeli zmiana ta jest niezbędna do realizacji umowy, 

c) w razie zmiany terminu(ów) realizacji nadzorowanych umów lub przedłużenia zadania 

inwestycyjnego – odpowiednio do zmiany tych terminów w okolicznościach obiektywnie nie 

zależnych od Zamawiającego, 

d) w razie wstrzymania realizacji umowy wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji 

administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych 

organów publicznych, przedłużających się postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, 

warunków atmosferycznych – odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej 

z tych okoliczności,  
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e) gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych usług niezbędnych do wykonania przedmiotu 

umowy, 

f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

2) zmiana zakresu rzeczowego umowy z powodu wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w tym:  

a) wynikającej z siły wyższej, wydania decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych 

władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów publicznych, przedłużających się postępowań o 

udzielenie zamówienia publicznego, warunków atmosferycznych – odpowiednio o liczbę dni 

wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności,  

3) zmiana osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy (kluczowych specjalistów), 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, 

4) zmiana zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub 

wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie 

samodzielnie, 

5) zmiana podwykonawcy, na wniosek Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, pod warunkiem wyrażenia 

zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniem przez nowego podwykonawcę takich samych 

warunków jako podwykonawca pierwotny, 

6) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach 

określonych w art. 22 a ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany 

inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia zmiana wynagrodzenia w wyniku zmian obowiązujących przepisów: 

7) zmiana zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, lub 

wprowadzenie Podwykonawcy, w sytuacji gdy Wykonawca wskazał w ofercie, że wykona zamówienie 

samodzielnie, 

8) zmiana wynagrodzenia w wyniku zmian obowiązujących przepisów: 

a) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
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d) jeżeli zmiany określone w lit. a, b, c, będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 

Wykonawcę. 

9) zmiana numeru konta Wykonawcy lub innych danych podmiotowych, 

10) usunięcie rozbieżności lub niespójności w treści umowy (wraz z załącznikami oraz dokumentami 

stanowiącymi jej integralną część) w stosunku do treści oferty w zakresie niezbędnym do usunięcia tych 

rozbieżności lub niespójności wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów prawa, 

11) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń 

lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów publicznych – w takim zakresie, w 

jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego 

lub faktycznego, 

3. Zamawiający rozumie przez określenie: 

1) ,,siła wyższa” - wystąpienie zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, zewnętrznego, niemożliwego do 

przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a 

które uniemożliwiają realizację zobowiązań umownych w całości lub części, w szczególności: 

a) wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub 

embarga; 

b) terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa; 

c) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów 

jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych 

oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych 

składników; 

d) klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami 

obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej. 

2) ,,warunki atmosferyczne – zjawiska o charakterze: silnego wiatru, gwałtownych opadów deszczu, 

gradobicia, burzy z wyładowaniami atmosferycznymi, intensywnych opadów śniegu, zawiei i zamieci 

śnieżnych, oblodzenia, silnych mrozów, uniemożliwiającymi realizację zamówienia.  

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 8 niniejszego paragrafu Wykonawca może 

wystąpić do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokości 

wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami niezbędnymi do oceny przez Zamawiającego, czy 

zmiany mają wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów 

uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie, a w szczególności: 

a) wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne w tym wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany na kalkulację wynagrodzenia,  

b) szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz 

wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez 

Wykonawcę, 
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c) przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co 

do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń, 

d) wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej 

stawki godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej lub minimalnej 

stawki godzinowej; 

5. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 2 pkt 8 obejmować będzie 

wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie 

wykonano. 

6. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem 

nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy PZP regulujące 

możliwości zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy. 

9. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna. 

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

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w 

terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

11. W razie powstania okoliczności pozbawiających Zamawiającego dofinansowania Projektu, Zamawiający może 

odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

12. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, w przypadkach przewidzianych w Kodeksie 

cywilnym, a nadto w każdym z niżej opisanych przypadków w terminie 30 dni od dowiedzenia się o zaistnieniu 

poniższych okoliczności uzasadniających odstąpienie:  

a) Inżynier Kontraktu co najmniej 3-krotnie opóźniał się w wykonywaniu swoich obowiązków ponad 

terminy umowne, terminy FIDIC lub terminy wyznaczone przez Zamawiającego, bez konieczności 

uprzedniego pisemnego wezwania Inżyniera Kontraktu do zaniechania kolejnych opóźnień,  

b) Co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecność wymaganego przedstawiciela Inżyniera Kontraktu na 

budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jeśli jego obecność była obowiązkowa zgodnie z 

postanowieniami Umowy, bez konieczności uprzedniego pisemnego wezwania Inżyniera Kontraktu do 

zaniechania kolejnych opóźnień,  
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c) zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Inżynierowi Kontraktu, nastąpi otwarcie 

likwidacji jego przedsiębiorstwa, lub wystąpią przesłanki do złożenia wniosku o wszczęcie 

postępowania restrukturyzacyjnego lub złożenia wniosku o upadłość wobec Inżyniera Kontraktu, jeżeli 

ww. okoliczności wskazują w ocenie Zamawiającego na ryzyko opóźnień w wykonaniu Umowy, 

względnie ryzyko niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu,  

d) kary umowne naliczone Inżynierowi Kontraktu za naruszenie obowiązków umownych przekroczą 50 

% wynagrodzenia umownego brutto Inżyniera Kontraktu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,  

e) Inżynier Kontraktu w inny sposób niż wyżej wymieniony rażąco zaniedbuje swoje obowiązki umowne, 

po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krótszego niż 7-dniowy terminu na usunięcie 

stwierdzonych uchybień z zastrzeżeniem rygoru odstąpienia od Umowy w razie nieusunięcia tych 

uchybień. 

f) w przypadku uchylenia się przez Inżyniera Kontraktu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy Inżyniera 

Kontraktu w wysokości 50% wartości zleconych im usług. 

13. Niezależnie od postanowień powyższych Zamawiający może jednostronnie rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi 

co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 145a ustawy PZP. 

14. W przypadkach, o których mowa w ust. 10, 11, 12 i 13 Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy, która została zrealizowana  do  dnia  otrzymania  oświadczenia  

Zamawiającego  o odstąpieniu lub rozwiązaniu  umowy.  W szczególności strony wyłączają możliwość 

dochodzenia przez Inżyniera Kontraktu jakichkolwiek świadczeń odszkodowawczych.  

15. Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, jak również po złożeniu oświadczenia o rozwiązaniu 

umowy, Inżynier Kontraktu będzie zobowiązany podjąć wszelkie możliwe działania mające na celu zakończenie 

wykonywania Umowy w zorganizowany i sprawny sposób umożliwiający zminimalizowanie niekorzystnych 

skutków odstąpienia lub rozwiązania. Następnie strony przystąpią do inwentaryzacji wykonanych prac i 

przygotowanej dokumentacji wykonanej do dnia odstąpienia lub rozwiązania. Po zakończeniu inwentaryzacji, 

co strony potwierdzą sporządzeniem protokołu inwentaryzacji, Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu 

część wynagrodzenia należnego mu na mocy Umowy za zakres prac wykonany do dnia odstąpienia lub 

rozwiązania. Podstawą do wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktury jest w takiej sytuacji podpisany przez 

Zamawiającego protokół inwentaryzacji. W przypadku uchylenia się. 

 

 

§ 13 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego w ramach wynagrodzenia o, którym mowa w § 

5 autorskie prawo majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U.2016.666 z późn. zm.) do utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 
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Jednocześnie Inżynier Kontraktu oświadcza, że prawo to nie jest ograniczone w zakresie objętym niniejszą 

Umową. 

2. Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie, autorskie 

prawa majątkowe do utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy, bez ograniczeń terytorialnych 

i czasowych, do korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich znanych, w dniu zawarcia niniejszej Umowy, 

polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie: 

a) używania, 

b) utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie jakąkolwiek techniką w tym techniką zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową;  

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy utworów;  

d) rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, 

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne 

udostępnianie utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez 

siebie wybranym, 

3. Inżynier Kontrakt udziela zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek utworów, w tym również 

do wykorzystania ich w części lub całości oraz łączenia z innymi utworami. Przeniesienie majątkowych praw 

autorskich następuje na zasadach wyłączności, na czas nieograniczony. 

4. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego z chwilą dokonania przez niego odbioru od 

Inżyniera Kontraktu utworów powstałych w ramach realizacji przedmiotu Umowy. 

5. W   razie   odstąpienia  od umowy   lub   rozwiązaniu   umowy, autorskie prawa majątkowe do części 

dokumentacji wykonanej wg stanu istniejącego na dzień odstąpienia od Umowy, na polach eksploatacji 

określonych powyżej, ulegają przeniesieniu na Zamawiającego z chwilą złożenia oświadczenie o odstąpieniu 

od Umowy. 
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§ 14 

1.  Integralne części Umowy stanowią następujące dokumenty: 

a)  Załącznik Nr 7 - Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.09.03.02-IZ.00-28-001/17 z dnia 25 

kwietnia 2018 r. zawarta z Instytucją Zarządzającą RPO W i M” wraz z załącznikami; 

b)  Załącznik Nr 6 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami; 

c)   Załącznik Nr 2 - Dokumentacja  techniczna; 

d)  Załącznik Nr 1 - Oferta Inżyniera Kontraktu 

e)  Załącznik Nr 3 – Zestawienie wyposażenia; 

f)  Załącznik Nr 4 -  Wykaz kluczowych specjalistów (Wykaz osób); 

g)  Załącznik Nr 5 -  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC. 

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

paragrafu, pierwszeństwo mają przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności.  

 

§15 

1. Umowa zostaje zawarta do dnia, w którym upłynie dłuższy z okresów gwarancji udzielonej/udzielonych przez 

wykonawcę/wykonawców Inwestycji 1 i 2 wskazanych w § 1 ust. 1 pkt a i b niniejszej Umowy. Wstępnie 

zakłada się terminy pełnienia nadzoru nad realizacją zadania do 30.09.2021r., a  okres gwarancji udzielonej 

przez wykonawcę/wykonawców wynosić może maksymalnie do 60 miesięcy. Umowa trwać będzie jednak nie 

dłużej niż do dnia 30.09.2026r. 

2. Niniejsza umowa wygasa w przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy o dofinansowanie projektu.  

3. Strony ustalają, że wszelkie dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) oraz zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i w ofercie Inżyniera Kontraktu. 

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

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w 

szczególności przepisy Kodeksu cywilnego. 

6. Zmiana Umowy wymaga, pod rygorem nieważności, formy pisemnej. 

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Inżyniera 

Kontraktu i dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 
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____________         __________________

Zamawiający         Wykonawca 

          /Inżynier Kontraktu/ 

 

 

 

Załącznik Nr 1 - Oferta Inżyniera Kontraktu złożona w postępowaniu nr ______________ 

Załącznik Nr 2 - Dokumentacja  techniczna: 

 2.1 Projekt budowlany: Rozbudowa obiektu przy ul. Wspólnej 11-13 o powierzchnie przeznaczone na 

potrzeby Centrum Kompetencji Społecznych, Dronarium i Kół Naukowych Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu wraz z Decyzją pozwolenia na budowę  nr 473/2017 z dnia 17.10.2017 r. wydaną 

przez Prezydenta Miasta Elbląg; 

2.2  Wielobranżowy Projekt budowlany przebudowy zabytkowego budynku Państwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Elblągu z przeznaczeniem na pracownie naukowe Inkubator Przedsiębiorczości 

wydzielone funkcje towarzyszące Elbląg ul. Zacisze 12 w zakresie części robót ujętych w Zbiorczym 

zestawieniu kosztów z dnia 16.11.2017 r. wraz z Decyzją pozwolenia na budowę  Nr 432/2017 z dnia 

18.10.2017 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg;  

2.3 Projekt budowlany przebudowy pomieszczeń piwnicznych klatki K-1 Domu Studenckiego Nr 1 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu dla potrzeb Centrum Współpracy z Otoczeniem 

Gospodarczym, Społecznym i Instytucjonalnym PWSZ w Elblągu z drenażem opaskowym wokół 

budynku i nowym przyłączem wody Elbląg ul. Zacisze 12 wraz z Decyzją pozwolenia na budowę Nr 

295/2017 z dnia 14.07.2017 r. wydaną przez Prezydenta Miasta Elbląg.   

Załącznik Nr 3 – Zestawieniu wyposażenia do zakupu w ramach realizacji projektu „Centrum Kompetencji 

Społecznych PWSZ w Elblągu” 

Załącznik Nr 4 -  Wykaz kluczowych specjalistów (Wykaz osób) 

Załącznik Nr 5 -  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia OC 

Załącznik Nr 6 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

Załącznik Nr 7 – Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.09.03.02-28-0003/17-00 z dnia 25 kwietnia 2018 r. 

zawarta z Instytucją Zarządzającą RPO W i M” wraz z załącznikami. 

 

 


