
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
U M O W A Nr Wp 272.13.2012 

 

zamówienie publiczne dokonane w trybie przetargu nieograniczonego – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych,  
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.). 

 
zawarta w Byczynie, w dniu ................................... r. 
pomiędzy Gminą Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie 
ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna,  
zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
................. – Burmistrza Byczyny  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - ..................................... 
a firmą .............................................. 
z siedzibą .........................  
reprezentowaną przez: ................................................................................................. 
zwaną dalej Wykonawcą. 
 

§ 1 
 

1. Następujące dokumenty naleŜy uwaŜać za stanowiące integralną część niniejszej umowy 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 
2) Opis przedmiotu zamówienia  
3) Oferta Wykonawcy. 
4) Umowa Wykonawców realizujących umowę wspólnie.  
2. W przypadku rozbieŜności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) – 4) w stosunku do treści Umowy w odniesieniu 
do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają Postanowienia zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyŜej 
kolejności. 

§ 2 
 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadań realizowanych przez Zamawiającego, tj.: 
„Kompleksowa termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w Gminie Byczyna”- Etap 3”. 

2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest toŜsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.  
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać całościowe zarządzanie kontraktem objętym przedmiotem niniejszego zamówienia. Jego rola 
obejmie pełnienie funkcji inspektora nadzoru przewidzianej ustawą z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414, z późn. 
zm.)  oraz zgodnie z kontraktem zawartym na wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 i postanowieniami niniejszej umowy. Zadania 
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wynikające z pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru muszą być prowadzone w sposób zapewniający najwyŜszą jakość świadczonych usług 
zarówno pod względem technicznym jak i merytorycznym oraz w sposób zapewniający bezstronność w stosunku do pozostałych stron 
biorących udział w procesie inwestycyjnym  
4. Szczegółowy zakres usługi będącej przedmiotem niniejszej umowy określa Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 
 

§ 3 
 

Datą rozpoczęcia jest data podpisania Umowy, a terminem zakończenia data 30 września 2013 r. 
 

§ 4 
 

Niniejsza umowa jest umową opartą o wynagrodzenie ryczałtowe. 
1. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę: ……………......................…. PLN (słownie: ………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….…. PLN) 
w tym naleŜny podatek VAT ……% w wysokości ................ PLN (słownie............................................................................................... PLN). 
2. Walutą wg której dokonywane będą rozliczenia związane z realizacją niniejszej umowy będzie PLN. Płatność wszelkich naleŜności 
następować będzie w PLN. 
 

§ 5 
 

1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 będzie wypłacane Wykonawcy jednorazowa po zakończeniu inwestycji (odbiór robót budowlanych 
bez wad): „Kompleksowa termomodernizacja budynków uŜyteczności publicznej w Gminie Byczyna”- Etap 3. 
2. Kwota określona w § 4 nie podlega podwyŜszeniu w przypadku przedłuŜenia się okresu wykonania robót określonych w § 3. 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po otrzymaniu faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę z 30 - dniowym terminem płatności po 
podpisaniu po podpisaniu protokołu odbioru końcowego bez wad, z uwzględnieniem postanowień załącznika nr 1 i 2 na jego rachunek 
bankowy wskazany w fakturze, w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 
4. Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 
5. Walutą rozliczania kontraktu jest PLN. 
6. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będą sporządzane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 

§ 6 
 

1. KaŜde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub Wykonawcy winno mieć formę 
pisemną, o ile nie ustalono inaczej. 
2. Korespondencja w ramach niniejszej umowy, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie prowadzona w języku polskim, będzie 
zawierać nazwę i numer umowy oraz będzie wysłana pocztą, telefaksem, pocztą elektroniczną lub doręczona osobiście na adresy 
wymienione poniŜej. 
Dla Zamawiającego Nazwisko: Adres: Telefon: Fax.: e-mail: 
Dla Wykonawcy: Nazwisko: Adres: Telefon: Fax.:e-mail: 
 

§7 
 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę pozostają solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 
2. Postanowienia umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie umowę. 
3. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie umowę, umowa określająca strony umowy, przedmiot umowy, sposób ich 
współdziałania oraz zakres prac przewidzianych do wykonania kaŜdemu z nich stanowi Załącznik nr 2. W umowie tej zostanie wyznaczony 
Pełnomocnik upowaŜniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. 
 

§ 8 
 

Strony niniejszej umowy zgodnie ustalają, iŜ Wykonawca wykona osobiście wszelkie prace w zakresie branŜ reprezentowanych przez 
kluczowych specjalistów. 
 

§ 9 
 
Zamawiający dostarczy Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu informacje i/lub dokumentacje, jakie mogą być niezbędne 
dla wykonania umowy. Dokumenty takie zostaną zwrócone Zamawiającemu najpóźniej miesiąc przed zakończeniem umowy. 
 
 



§10 
 

1. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z umową nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to 
konieczne dla celów wykonania umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Wykonawca oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym 
zarówno Wykonawca, jak i zatrudniony lub zaangaŜowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom 
trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy chyba, Ŝe uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. 
Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego Ŝadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, prób 
i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania umowy. 
 

§11 
 

1. Wykonawca nie moŜe dokonywać wymiany osób zdolnych do wykonania zamówienia, przedstawionych w ofercie bez uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. W przypadku śmierci, długotrwałej choroby takiej osoby lub wystąpienia innych okoliczności niezaleŜnych od Wykonawcy, 
a skutkujących konieczność wymiany osoby, Wykonawca proponuje innego specjalistę, którego musi zaakceptować Zamawiający. 
3. W przypadku przejściowej niemoŜliwości świadczenia usług przez osoby zdolne do wykonania zamówienia (np. urlop, choroba) trwającej 
dłuŜej niŜ 10 dni roboczych. Wykonawca zapewni zastępstwo specjalistów. Wszystkie osoby zastępujące te osoby muszą być 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
4. Zamawiający moŜe zaŜądać od Wykonawcy zmiany osoby zdolnej do wykonania zamówienia, jeŜeli uzna, Ŝe nie wykonuje ona swoich 
obowiązków wynikających z umowy. 
5. W przypadku zaistnienia podstaw do osoby zdolnej do wykonania zamówienia, osoba, która go zastąpi, musi spełniać wymagania 
stawiane w SIWZ dla tej osoby. 
6. Wykonawca obowiązany jest zmienić osobę zdolna do wykonania zamówienia zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego w terminie 
wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
 

§12 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
a) za zwłokę w wykonaniu zobowiązań wynikających z realizacji umowy w tym pełnienia funkcji InŜyniera w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, za kaŜdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich wykonania, 
b) za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4, za 
przedmiot umowy. 
2. JeŜeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 lit. a wyniosą więcej niŜ 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust 2, 
Zamawiający, moŜe odstąpić od umowy z jednoczesnym zachowaniem prawa do kar umownych określonych w ust. 1 lit. b. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego zastrzeŜone kary umowne na zasadach ogólnych. 
 

§13 
 
Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w kaŜdym z następujących przypadków:  
a) Wykonawca w sposób raŜący nie realizuje postanowień umowy. 
b) Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przez okres 21 dni. 
c) Wykonawca nie dostosuje się w wyznaczonym terminie do zawiadomienia przesłanego mu przez Zamawiającego z Ŝądaniem 
wyrównania zaniedbań lub spełnienia jego obowiązków wynikających z umowy, co powaŜnie wpływa na właściwą i terminową realizację 
usługi, 
d) Wykonawca odmówi lub zaniedba wykonania poleceń wydanych przez Zamawiającego,  
e) Zostanie ogłoszona likwidacją lub upadłość Wykonawcy lub egzekucja w stosunku do Wykonawcy stała się bezskuteczna. 
f) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo związane z wykonywaniem przez niego działalności 
gospodarczej lub zawodowej. 
g) Zostanie ujawniona jakiekolwiek orzeczenie wpływające na moŜliwość wykonywania działalności przez Wykonawcę. 
h) Wykonawca utraci zdolności do czynności prawnych. 
 
 

§ 14 
 

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Wykonawca jest zobowiązany podjąć czynności nie cierpiące zwłoki 
celem zabezpieczenia prawidłowego wykonania przedmiotu umowy przez innego wykonawcę oraz celem zminimalizowania strat 
poniesionych przez Zamawiającego. 
 

 



§15 
 

Językiem umowy i wszystkich zawiadomień pisemnych wymienianych między Zamawiającym a Wykonawcą będzie język polski. 
 

§ 16 
 

1. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem 
przedmiotowej umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli osobie upowaŜnionej przez Zamawiającego skontrolować lub zbadać, gromadzoną 
dokumentację dotyczącą wykonywania umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jaki po wykonaniu usług. 
2. Wykonawca będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca 
dla dokładnego ustalenia, kwoty wystawionej faktury. 
 

§ 17 
 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonanej 
i zatwierdzonej przez Zamawiającego części umowy. 
 

§ 18 
 

1. Jakiekolwiek spory mające związek z realizacją niniejszą umowy, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego w szczególności przepisy 
Kodeksu cywilnego. 
3. Zmiana umowy wymaga pod rygorem niewaŜności formy pisemnej. 
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 
5. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania jej przez obie Strony 
 
 
 
……………………….....                                                                                                                       …………………………… 
  WYKONAWCA                                                                                                                                        ZAMAWIAJĄCY 
 
 
 
 
Integralna część umowy 
 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.  
 
 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia  
2) Załącznik nr 2 - Umowa Wykonawców realizujących umowę wspólnie 


