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UMOWA NR……………… 

O ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA 
KONTRAKTU 

 
zawarta w dniu  ......... ……….. w Krasnymstawie pomiędzy: Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o. ul. Piekarskiego 3, 22-300 Krasnystaw działającej na podstawie wpisu do 
Krajowego Rejestru Sądowego nr: 0000063575, NIP: 5640004334, REGON: 110084530, które 
reprezentuje: 
1…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
zwanym dalej Zamawiającym 
 
a 

 ...........................................................................................................................................  
adres:  ............................................................................................................................................  
reprezentowanym przez: 
1 ........................................................................................................................................................ 
2 ......................................................................................................................................................  
zwanym dalej Inżynierem/Wykonawcą 
została zawarta Umowa o następującej treści: 
 
Inżynier został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie 
Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o. o. w Krasnymstawie na podstawie oferty z dnia …………… 
 

§ 1 
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią dokumenty wymienione w następującej kolejności: 

a. Załącznik nr 1 - SIWZ (w którego zakres wchodzi Instrukcja dla Wykonawcy wraz z 
załącznikami, dalej IDW), oraz opis przedmiotu zamówienia) dla przetargu nieograniczonego 
na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” 

b. Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy, 
2.  W przypadku rozbieżności w postanowieniach dokumentów, o których mowa w ust. 1,  

z postanowieniami niniejszej Umowy, pierwszeństwo mają zawsze postanowienia niniejszej 
Umowy. W przypadku rozbieżności między postanowieniami dokumentów, o których mowa  
w ust. 1, pierwszeństwo mają postanowienia dokumentu wymienionego we wcześniejszej 
kolejności. 

 
§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu dla 
przedsięwzięcia inwestycyjnego „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją 
oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie” nr POIS.02.03.00-00-0011/16 w ramach działania 2.3 
„Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, 
według standardów „Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót inżynieryjno-budowlanych 
projektowanych przez Zamawiającego” Edycja 4. Wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 
(tłumaczenie 1. Wydania 1999) przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację 
Inżynierów Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC) oraz 
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nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst 
jednolity Dz.U. z 2016 poz. 290 z późn. zm) przy realizacji następujących zadań: 
1) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa (ul. 
Stokowa, ul. Ściegiennego, ul. Bieleszy, ul. Niesieckiego, ul. Wąska, ul. Czuby, ul. Łukasińskiego); 
2) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV: Planowane 
osiedle pomiędzy ulicami: Polewana, Okrzei, Królowej Jadwigi; 
3)Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. 
Kościuszki do granicy aglomeracji, ul. Łąkowa, ul. Topolowa, ul. Bociania, ul. Polewana). 
4) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa (ul. 
Witosa do granicy aglomeracji, ul. Ułańska, ul. Bławatna, ul. Wiśniowa, ul. Kwiatowa, ul. Gołębia, 
ul. Polna, ul. Kółkowa, ul. Kickiego, ul. Jabłonkowa, ul. Makowa, ul. Bohaterów Września, ul. 
Wójta Stanisława); 
5) Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków; 
6) Rozbudowa systemu GIS. 

 
2. Szczegółowy zakres usług będących przedmiotem niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu 

zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. 
3. Wykonawca niniejszego zamówienia będzie w pełni odpowiedzialny za zarządzanie procesami 

inwestycyjnymi objętymi zadaniem, które będzie wykonywane zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 

 
§ 3 

1. Datą rozpoczęcia wykonywania niniejszej Umowy jest dzień jej zawarcia. 
2. Za termin zakończenia realizacji niniejszej Umowy strony uznają dzień 30.09.2019r.  
3. W terminach tych Inżynier zobowiązany jest wykonywać wszystkie umówione czynności oraz 

przekazać Zamawiającemu wymagane opinie i dokumenty. 
4. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia Kontraktu na roboty termin wskazany w ust. 2 

może ulec zmianie o czas równy przedłużeniu Kontraktu na roboty., jednak nie więcej niż 3 
miesiące. 

 
§ 4 

1. Wynagrodzeniem Inżyniera za wykonanie niniejszej Umowy jest cena zaproponowana przez 
niego w ofercie. 

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, z możliwością wprowadzania zmian,  
o których mowa w § 5 ust.5 

3. Zamawiający zapłaci Inżynierowi: 
a) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie I: ul. Kościuszki (ul. 

Kościuszki do granicy aglomeracji; ul. Łąkowa; ul. Topolowa; ul. Bociania; ul. Polewana). 

Kwotę z podatkiem od towarów i usług:  ............................................................... …... PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
w tym należny podatek od towarów i usług (23%):  ........................................................ ... PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług:  ......................................................... .… PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN  

b) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie II: ul. Witosa  
(ul. Witosa do granicy aglomeracji); ul. Ułańska, ul. Bławatna; ul. Wiśniowa; ul. Kwiatowa;  
ul. Gołębia; ul. Polna; ul. Kółkowa; ul. Kickiego; ul. Jabłonkowa; ul. Makowa; ul. Bohaterów 
Września; ul. Wójta Stanisława). 

Kwotę z podatkiem od towarów i usług:  ............................................................... …... PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
w tym należny podatek od towarów i usług (23%):  ........................................................ ... PLN 
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słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług:  ......................................................... .… PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN  

c) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie III: ul. Stokowa  
(ul. Stokowa; ul. Ściegiennego; ul. Bieleszy; ul. Niesieckiego; ul. Wąska; ul. Czuby;  
ul. Łukasińskiego). 

Kwotę z podatkiem od towarów i usług:  ............................................................... …... PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
w tym należny podatek od towarów i usług (23%):  ........................................................ ... PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług:  ......................................................... .… PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN  

d) Rozbudowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie: Zadanie IV: Planowane osiedle 
pomiędzy ulicami: Polewana; Okrzei; Królowej Jadwigi. 

Kwotę z podatkiem od towarów i usług:  ............................................................... …... PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
w tym należny podatek od towarów i usług (23%):  ........................................................ ... PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług:  ......................................................... .… PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN  

e) Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków. 

Kwotę z podatkiem od towarów i usług:  ............................................................... …... PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
w tym należny podatek od towarów i usług (23%):  ........................................................ ... PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług:  ......................................................... .… PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN  

f) Rozbudowa systemu GIS. 

Kwotę z podatkiem od towarów i usług:  ............................................................... …... PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
w tym należny podatek od towarów i usług (23%):  ........................................................ ... PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług:  ......................................................... .… PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN  

 
co daje łączną kwotę (a+b+c+d+e+f):  
z podatkiem od towarów i usług:  ......................................................................... …... PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
w tym należny podatek od towarów i usług (23%):  ........................................................ ... PLN 
słownie:  ............................................................................................................................. . PLN 
Wynagrodzenie bez podatku od towarów i usług:  ......................................................... .… PLN 
słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………. PLN 

§ 5 
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Inżyniera, na jego 

rachunek bankowy: ………………………………………………. w terminie określonym w ust. 6 niniejszego 
paragrafu. 

2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
3. Faktury, dokumentacja i korespondencja dotycząca płatności winny odpowiadać wymogom 

określonym przez polskie prawo i będą sporządzane w języku polskim. 
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4. Podstawą wystawienia faktury przez Inżyniera jest podpisany przez Zamawiającego protokół 
odbioru: 

a. Każdego Raportu miesięcznego, oddzielnie dla każdego z zadań. 
b. Raportu końcowego, oddzielnie dla każdego z zadań. 

5. W przypadku przerwania Kontraktu (Zadania), Inżynier nie otrzyma wynagrodzenia ryczałtowego 
w pełnej wysokości. Wówczas całkowite wynagrodzenie Inżyniera będzie wyliczone na podstawie 
procentowego wykonania finansowego Kontraktu (Zadania) na roboty, potwierdzonego 
przyjętymi dokumentami i wystawionymi zgodnie z Kontraktem i będzie stanowiło taki procent 
wynagrodzenia brutto podanego w § 4 ust.1, jaki procent zakresu finansowego robót 
rzeczywiście wykonał Wykonawca robót. Wynagrodzenie to zostanie jednak wypłacone dopiero 
po dokonaniu przez Inżyniera rozliczenia kontraktu i wykonania inwentaryzacji wykonanych 
robót. 

6. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Inżyniera w terminie 30 dni od otrzymania 
przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Inżyniera, według następującego 
harmonogramu: 
 

Termin Wysokość płatności 

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego każdego 
Raportu o którym mowa w ust. 4a  niniejszego 

paragrafu 

Proporcjonalnie do trwania czasu na ukończenie 
każdego z zadań, jednak suma wynagrodzenia nie 

przekroczy 95% wartości wynagrodzenia 
umownego dla każdego z zadań 

Po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu 
o którym mowa w ust. 4 b niniejszego paragrafu 

w wysokości 5% wartości wynagrodzenia 
umownego dla każdego z zadań 

 
§ 6 

1. Inżynier zobowiązany jest przez cały okres realizacji niniejszej Umowy aż do czasu jej zakończenia 
zgodnie z treścią §3 niniejszej Umowy, przygotowywać Miesięczne Raporty z postępu realizacji 
niniejszej Umowy zawierający również Raport z postępu realizacji Kontraktu, z podziałem na 
poszczególne zadania, o których mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Inżynier przygotuje również Raport Końcowy z realizacji niniejszej Umowy i każdego zadania 
odrębnie. 
 

§ 7 
1. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie, zaświadczenie, uzgodnienie bądź 

inny przejaw komunikacji Zamawiającego z Inżynierem będzie dokonywane w formie e-mail, 
rozumianego jako skan podpisanego pisma, a następnie oryginały pism będą przekazywane na 
cyklicznych naradach. 

2. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktów z Inżynierem oraz nadzorowania 
wykonywania Umowy w jego imieniu są : Pan Andrzej Kmicic, Pan Ryszard Kozłowski oraz Pan 
Radosław Rysak. Zamawiający w każdym czasie może zmienić krąg osób upoważnionych do 
realizacji w jego imieniu czynności, o których mowa w zdaniu 1, przy czym skuteczność takiej 
czynności jest uzależniona od skutecznego powiadomienia Inżyniera. 

3. Osobą upoważnioną przez Inżyniera do kontaktów z Zamawiającym oraz nadzorowania 
wykonywania Umowy w jego imieniu jest Inżynier - Kierownik Zespołu (na podstawie stosownego 
pełnomocnictwa, które zostanie dostarczone Zamawiającemu w dniu podpisania niniejszej 
Umowy). 

4. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym, a Inżynierem prowadzona 
zgodnie z postanowieniami ust. 1 w języku polskim, będzie oznaczona znakiem Unii Europejskiej 
oraz znakiem Funduszy Europejskich, będzie zawierać numer Projektu, nazwę  
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i numer Umowy oraz numer Zadania (Kontraktu) na wykonanie robót, którego korespondencja 
dotyczy. 

5. Korespondencja będzie wysyłana na adresy wymienione poniżej. 
 

Dla Zamawiającego - Kierownik Zamawiającego: 
Nazwisko: 
Adres: 
Telefon: 
e-mail: 
Dla Inżyniera - Inżynier - Kierownik Zespołu (w przypadku Podmiotów realizujących wspólnie 
Umowę - Pełnomocnik): 
Nazwisko: 
Adres: 
Telefon: 
e-mail: 

6. Zmiana danych wymienionych w ust. 5 wymaga poinformowania drugiej strony w terminie 3 dni 
w formie listu poleconego lub korespondencji z potwierdzeniem jej odbioru. Zaniechanie tego 
obowiązku spowoduje, iż doręczenie na poprzednio znany adres, adres e-mailowy, będzie uznane 
za skuteczne. 

7. Każde polecenie Kierownika Zamawiającego przekazane ustnie Inżynierowi - Kierownikowi 
Zespołu jest skuteczne od momentu jego przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej 
w terminie 3 dnia od jego przekazania. 

8. Inżynier - Kierownik Zespołu zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Kierownika 
Zamawiającego. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że polecenie Kierownika wykracza poza 
uprawnienia Kierownika lub poza zakres niniejszej Umowy albo według Inżyniera może 
spowodować niekorzystną sytuację dla realizacji inwestycji, niezwłocznie lecz nie później niż  
w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym 
Zamawiającego z kopią do Kierownika, przedstawiając swoje stanowisko. 

9. Zamawiający przekaże swoją decyzję Inżynierowi z kopią do Kierownika w terminie 3 dni od daty 
otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna. 

 
§ 8 

1.  Jeżeli Inżynier zamierza powierzyć podwykonawcom jakąkolwiek część niniejszej Umowy przed 
zawarciem umowy z podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na 
powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej 
zgody będzie wniosek Inżyniera przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania. 

2.  Zamawiający powiadomi Inżyniera o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania wniosku,  
z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody. 

3.  Inżynier dostarczy Zamawiającemu umowę z podwykonawcą. 

4.  Inżynier ponosi odpowiedzialność za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego Inżyniera. 

 
§ 9 

1.  W okresie wykonywania niniejszej Umowy, Inżynier zobowiązany jest zapewnić ciągłość pracy 
Kluczowych Ekspertów wymienionych w Załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. W przypadku 
choroby, urlopu lub innej przeszkody w wypełnianiu przez Kluczowych Ekspertów ich 
obowiązków lub też niewłaściwego wywiązywania się przez nich z obowiązków określonych 
niniejszą Umową bądź ich rezygnacji, Inżynier zobowiązany jest do zapewniania odpowiedniego 
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zastępstwa przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje, o których mowa w Załączniku nr 1, na 
warunkach określonych poniżej. 

2.  W przypadku urlopów: 
a.  w okresie urlopu Kluczowego Eksperta Inżynier zapewni zastępstwo w wykonywaniu jego 

obowiązków przez inną osobę. 
b. wszystkie osoby zastępujące Kluczowych Ekspertów w okresie urlopu muszą być 

zatwierdzone przez Kierownika Zamawiającego. 
3. W każdym innym przypadku uniemożliwiającym Kluczowemu Ekspertowi wykonywanie jego 

obowiązków lub w sytuacji niewłaściwego wywiązywania się przez niego z obowiązków 
określonych niniejszą Umową bądź jego rezygnacji, Inżynier jest zobowiązany w terminie 30 dni 
przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia 
Kluczowego Eksperta. Uzasadniony (Zamawiający poda podstawy faktyczne i prawne) brak 
zatwierdzenia tego kandydata  przez  Zamawiającego   powoduje,   iż   Inżynier  ma  obowiązek 
przedstawienia kolejnego, aż do zatwierdzenia kandydata na Kluczowego Eksperta przez 
Zamawiającego. Do niniejszego paragrafu mają zastosowanie zapisy dotyczące procedury 
odwoławczej jak w § 7 ust.8 i 9. 

4. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Inżyniera zmiany Kluczowego Eksperta, jeżeli 
uzna, że Kluczowy Ekspert nie wykonuje w ogóle lub wykonuje w sposób nienależyty swoje 
obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, a Inżynier obowiązany jest zmienić Kluczowego 
Eksperta zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 
W takim przypadku Inżynier jest zobowiązany w terminie 30 dni przedstawić Zamawiającemu do 
zatwierdzenia odpowiedniego kandydata do zastąpienia Kluczowego Eksperta. Uzasadniony 
(Zamawiający poda podstawy faktyczne i prawne) brak zatwierdzenia tego kandydata przez 
Zamawiającego powoduje, iż Inżynier ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do 
zatwierdzenia kandydata na Kluczowego Eksperta przez Zamawiającego. 

 
§ 10 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy, jeżeli: 
a. zostanie wydany przez uprawnione organy nakaz zajęcia majątku Inżyniera, 
b. Inżynier będzie w zwłoce w dochowaniu ustalonych niniejszą Umową terminów jej 

realizacji lub realizacji jej poszczególnych elementów o więcej niż 30 dni kalendarzowych, 
c. Inżynier z własnej winy przerwie realizację niniejszej Umowy i nie podejmie jej realizacji 

przez okres kolejnych 30 dni kalendarzowych, 
d. Inżynier nie przedstawi w terminie i pomimo wezwania Zamawiającego oraz udzielenia 

dodatkowego 14 dniowego terminu, określonych niniejszą Umową polis 
ubezpieczeniowych w odpowiedniej wysokości bądź dowodów opłacania składek z tytułu 
umów już zawartych, 

e. Zamawiający stwierdzi, że Inżynier świadczy usługi objęte niniejszą Umową niezgodnie  
z jej postanowieniami, z projektami lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany 
sposobu ich prowadzenia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, a Inżynier  
w terminie tym odpowiednich zmian w świadczonych usługach nie dokona, przy czym 
termin wyznaczony Inżynierowi nie może wynosić mniej niż 30 dni, 

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn opisanych w ust. 
1, Inżynier zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3  niniejszej Umowy. W przypadku Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę, karę umowną, o której mowa w zdaniu pierwszym zapłacą oni 
solidarnie. 

3. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera, zapłaci on na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym 
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mowa w § 4 ust. 3 niniejszej Umowy. W przypadku Wykonawców realizujących wspólnie Umowę, 
odszkodowanie, o którym mowa w zdaniu pierwszym zapłacą oni solidarnie. 

4. W przypadku przerwania Kontraktu, o którym mowa w § 5 ust. 5 niniejszej Umowy, Wykonawcy 
nie przysługują żadne roszczenia względem Zamawiającego. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy strony nie tracą prawa do kary umownej i odszkodowania. 
 

§ 11 
1. Inżynier wnosi zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej Umowy w wysokości 10% 

przedmiotu zamówienia. 
2. Formy, wysokość, zasady zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania niniejszej Umowy oraz 

inne związane z tym kwestie reguluje pkt 24 i 27 Instrukcji dla Wykonawców. 
 

§ 12 
1. Inżynier zobowiązany jest ubezpieczyć w odpowiedniej, zwyczajowej w takim przypadku 

wysokości, na własny koszt, ryzyko i odpowiedzialność, co najmniej: 
a. swoich pracowników lub inne osoby, za które odpowiada lub przy pomocy, których 

realizuje przedmiot niniejszej Umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków 
(NW); 

b. swoje (jak i osób wymienionych w ust. 1 pkt.1) mienie znajdujące się na terenie budowy, 
w tym osprzęt i materiały, 

c. zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenie OC przedsiębiorcy z tytułu prowadzonej 
działalności gospodarczej, a także inne ubezpieczenia, adekwatne do przedmiotu 
niniejszej Umowy i ryzyka związanego z jej realizacją. 

2. Wysokość polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1 pkt. c, na jedno i wszystkie zdarzenia 
w okresie ubezpieczenia, nie może być niższa niż 2 000 000,00 PLN. 

3. Inżynier w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy, zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 wraz z warunkami 
ubezpieczenia i dowodami opłaconych już składek oraz wykaz terminów płatności dalszych 
składek. Wszelkie obciążające go ubezpieczenia - Inżynier zobowiązany jest utrzymywać przez 
cały czas obowiązywania niniejszej Umowy. 

 
§ 13 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwości dokonania 
takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz określił warunki takiej zmiany. 

2. Zmiana niniejszej Umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 jest nieważna. 
3. Niniejsza Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 
4. Inżynier nie sceduje, bez zgody Zamawiającego, realizacji Kontraktu na osoby trzecie. 
 

§ 14 
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 
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2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Inżynier może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części niniejszej Umowy. 

 
§ 15 

Zamawiający niezwłocznie po rozpoczęciu wykonywania niniejszej Umowy (zgodnie  
z postanowieniami § 3 ust.1), dostarczy Inżynierowi wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 
informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania niniejszej Umowy. Inżynier 
zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania niniejszej Umowy. 
Przekazanie i przejęcie dokumentów odbędzie się w siedzibie Zamawiającego i zostanie 
udokumentowanie stosownym protokołem przekazania/przejęcia. 

 
§ 16 

1. Na każde żądanie Zamawiającego Inżynier zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 
dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inżynier zezwoli 
Kierownikowi Zamawiającemu lub innej osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować 
lub zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania niniejszej Umowy oraz sporządzić z niej kopie 
zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu usług wynikających z niniejszej Umowy przez okres 5 lat po 
zakończeniu jej realizacji zgodnie z § 3 niniejszej Umowy. 

2. Inżynier będzie prowadził pełną, dokładną i systematyczną dokumentację, w takiej formie i tak 
szczegółowo jak będzie to wynikać z dokumentów wymienionych w §1 i §2 Umowy, Warunków 
Kontraktowych dla Budowy dla Robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego” – Edycja 4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. 
wydania 1999), przygotowanych i opublikowanych przez Międzynarodową Federację Inżynierów 
Konsultantów (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC). 

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Inżyniera i jego personel w związku  
z wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu 
wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez nich bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego, pod rygorem zapłaty odszkodowania. Ponadto, pod rygorem zapłaty 
odszkodowania, nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych 
im informacji oraz wyników opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu 
wykonania Umowy. 

 
§ 17 

Inżynier przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 4, autorskie prawa 
majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2016r., poz. 666 z późn. zm.) powstałych w wyniku wykonywania 
niniejszej Umowy na następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie używania, 
b. w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 
c. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową, 

d. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

e. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4 -publiczne 
wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  
a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
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§ 18 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego, prawa 
zamówień publicznych. 

2. Ewentualne sprawy sporne strony będą starały się rozstrzygnąć przede wszystkim polubownie.  
W przypadku braku porozumienia nierozstrzygnięte spory będą rozpoznawane przez sądy 
powszechne właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem postanowień §13 ust. 1-3, 
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden 
egzemplarz dla Inżyniera, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obydwie Strony.  
 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 - SIWZ dla przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla 
zadania pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w 
Krasnymstawie” 
Załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy 
   
 
 
WYKONAWCA        ZAMAWIAJĄCY  
      


