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Inżynier został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2007r. nr 223, poz. 1655 z 
późn. zm), na podstawie oferty Inżyniera z dnia ......................................
Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają, co następuje:

§ 1
1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty:

a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia część III SIWZ
b) Załącznik nr 2 - Wykaz Ekspertów
c) Załącznik nr 3 - Formularz Oferty 
d) Załącznik nr 4 -  Plan Płatności

§ 2
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

Usługa  Inżyniera  w  ramach  zadania  „Termomodernizacja  budynków  użyteczności  
publicznej”, finansowanego z środków EOG, Gminy Ożarów

2. Szczegółowy  zakres  niniejszej  Umowy  określa  Opis  przedmiotu  zamówienia 
stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy.

3. Inżynier oświadcza, że znane są mu prawne i techniczne uwarunkowania realizacji umów 
o roboty budowlane i usługi oraz posiada wiedzę praktyczną w tym względzie.

§ 3
1. Wynagrodzeniem  za  wykonanie  Umowy jest  cena  ryczałtowa  zaoferowana  w  ofercie 

Inżyniera. 
2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.
3. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Inżynierowi w oparciu o kwoty określone 

w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy:
Kwotę  netto: ……………......................…. PLN
Słownie:  .................................................................................. PLN
Plus podatek VAT w wys. ..........%, tj. w kwocie: ...................... PLN
Słownie:  .................................................................................PLN
Co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości: ……………....................PLN
słownie:  .....................................................................................PLN

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie ma charakter stały i nie będzie 
podlegało zmianom.

5. Zamawiający będzie dokonywał płatności, w sposób opisany w kolejnym paragrafie oraz 
zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Zmiana stawki podatku od towarów i usług w trakcie realizacji Umowy, pociągająca za 
sobą  zmianę  wynagrodzenia  brutto,  o  którym  mowa   w  ust.  3  nie  wymaga  zmiany 
niniejszej Umowy.

§ 4
1. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  na podstawie  faktur  wystawionych  przez  Inżyniera  dla 

Zamawiającego jego rachunki bankowe:

2. Walutą rozliczania Kontraktu jest PLN.
3. Zmiana numerów rachunków bankowych nie będzie wymagała zgody Zamawiającego w 

formie aneksu do Umowy.
4. Inżynier wskaże w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy numery rachunku bankowego, 

na który Zamawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie.
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5. Inżynier  będzie  prowadził  pełną,  dokładną  i  systematyczną  dokumentację  (Raporty, 
dokumentację księgową itd.) w takiej formie i tak szczegółowo, aby była wystarczająca 
dla dokładnego ustalenia kwoty wystawionej faktury. 

6. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Inżyniera  w terminie do 14 dni od 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Inżyniera.

7. Za prace wykonywane przez Inżyniera w okresie przygotowawczym dla Projektu płatność 
odbędzie  się  jednorazowo  w  wysokości  5%  wartości  usługi;  podstawą  wystawienia 
faktury przez Inżyniera dla tej części wynagrodzenia jest przyjęcie przez Zamawiającego 
Raportu Wstępnego zgodnie z zapisami załącznika nr 1.

8. Za czynności nadzoru nad Kontraktami określone w części II od pkt. 2.2., 2.3., 2.4.2., 
2.4.3. i 2.4.4. Załącznika nr 1 łącznie, wypłacanie wynagrodzenia Inżyniera dokonywane 
będzie  zgodnie  z  postępem  finansowym  (i proporcjonalnie)  do  wykonania  robót 
poszczególnych Kontraktów, łącznie do wysokości 90% wartości niniejszej umowy, ale 
podstawą wystawienia faktur przez Inżyniera dla tej części wynagrodzenia jest wykonanie 
czynności określonych w części II od 2.2., 2.3., 2.4.2., 2.4.3. i 2.4.4.  Załącznika nr 1. 
Raporty  będą  przyjęte  Protokółem  Odbioru  podpisanym  przez  upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego.

9. Płatności określone w ust 8 będą realizowane od dnia zawarcia Kontraktów na roboty do 
dnia  wystawienia  protokołu  końcowego  odbioru  robót  budowlanych  dla  każdego  z 
Kontraktów odrębnie i przyjęcia Raportu końcowego z ich wykonania. 

10. Ostatnia  płatność  w  wysokości  5%  całkowitego  wynagrodzenia  Umowy  zostanie 
zrealizowana  po  wywiązaniu  się  Inżyniera  ze  wszystkich  zobowiązań  wynikających  z 
niniejszej  Umowy zgodnie z zapisami  załącznika nr 1.  W szczególności  po przyjęciu 
przez Zamawiającego Raportu końcowego z wykonania Umowy.
Dla  ostatniej  płatności  podstawą  wystawienia  faktury  przez  Inżyniera  jest  wykonanie 
wszystkich  czynności  określonych  w  załączniku  1 i  przyjęcie  przez  Zamawiającego 
Raportu końcowego z wykonania Umowy przyjętego Protokółem Odbioru podpisanym 
przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.

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

§ 5
1. Inżynier rozpoczyna wykonywanie Umowy w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego 

polecenia wydanego przez Zamawiającego.
2. Termin zakończenia prac Inżyniera (termin zakończenia Umowy) 21 miesięcy liczone 

od dnia podpisania umowy
3. Przewidywany termin podpisania Kontraktu na roboty –04.2009

§ 6
1. Inżynier zobowiązany jest przygotować Raport Wstępny w terminie do 15 dnia od dnia 

podpisania Kontraktu.
2. Inżynier  zobowiązany  jest  przygotowywać  i  dostarczyć  Zamawiającemu  Raporty 

Końcowe z wykonania Kontraktu w terminie do 15 dnia od daty ukończenia Kontraktu 
rozumianego, jako wystawienie protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

3. Inżynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu Raport końcowy z 
wykonania Umowy w terminie najpóźniej do 20 dnia po dacie zakończenia Umowy. 

4. Zakres i formę Raportów, o których mowa w niniejszym paragrafie określa część II Opisu 
przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy.

5. Zamawiający,  w  terminie  do  30  dni  dla  pozostałych  Raportów,  od  daty  otrzymania 
każdego z Raportów, powiadomi Inżyniera o jego przyjęciu lub odrzuceniu, z podaniem 
przyczyn ich odrzucenia.
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6. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do Raportów i Protokołów w 
terminie jak wyżej od daty ich otrzymania, Raporty będą uważane za zatwierdzone przez 
Zamawiającego.

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w Raportach i Protokołach, o 
których mowa wyżej, Inżynier zobowiązany jest je usunąć a także dokonać niezbędnych 
uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty powiadomienia 
o nich przez Zamawiającego.

§ 7
1. Każde  polecenie,  zawiadomienie,  zgoda,  decyzja,  zatwierdzenie  lub 

zaświadczenie  Zamawiającego,  lub  osoby  przez  niego  upoważnionej lub 
Inżyniera  będzie  dokonywane  w  formie  pisemnej,  z  zastrzeżeniem  ust. 5 
niniejszego paragrafu.

2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktów z Inżynierem oraz 
nadzorowania  wykonywania  Umowy  w  imieniu  Zamawiającego  jest 
…………………………… oraz osoba przez niego upoważniona.

3. Korespondencja  w  ramach  niniejszej  Umowy  pomiędzy  Zamawiającym  a 
Inżynierem  będzie  sporządzana  w  formie  pisemnej  w  języku  polskim. 
Korespondencja  wysłana  telefaksem  lub  pocztą  elektroniczną  musi  być 
każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą 
lub doręczoną osobiście na adresy wymienione poniżej:

Dla Zamawiającego:
Nazwisko ....................................................................................................
Adres ....................................................................................................
Telefon .....................................................................................................
Fax .....................................................................................................

Dla Inżyniera:
Nazwisko ....................................................................................................
Adres ....................................................................................................
Telefon .....................................................................................................
Fax .....................................................................................................
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§ 8
/zapis w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę/

1. Wykonawcy  realizujący  wspólnie  Umowę  są  solidarnie  odpowiedzialni  za  jej 
wykonanie.

2. Wykonawcy  realizujący  wspólnie  Umowę  wyznaczają  niniejszym  spośród  siebie 
Lidera  upoważnionego  do  zaciągania  zobowiązań  w  imieniu  wszystkich 
Wykonawców  realizujących  wspólnie  Umowę.  Lider  upoważniony  jest  także  do 
wystawiania  faktur,  przyjmowania  płatności  od  Zamawiającego i  do przyjmowania 
poleceń  na  rzecz  i  w  imieniu  wszystkich  Wykonawców  realizujących  wspólnie 
Umowę. 

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie 
………………………………………………………..

4. Postanowienia Umowy dotyczące Inżyniera stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę.

5. W  terminie  14  dni  przed  podpisaniem  Umowy  Wykonawcy  realizujący  wspólnie 
Umowę  przedłożą  Zamawiającemu  kopię  porozumienia  określającego:  zakres 
obowiązków  każdego  z  Wykonawców  przy  realizacji  niniejszej  Umowy,  termin 
związania  porozumieniem  na  czas  nie  krótszy  niż  czas  wynikający  z  niniejszej 
Umowy, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w 
zakresie realizacji przedmiotu Umowy.

§ 9
1. Inżynier  może proponować zmianę Ekspertów, przedstawionych w Załączniku nr 2 do 

Umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 
akceptującego nowego Eksperta.

2. Inżynier  z  własnej  inicjatywy  proponuje  zmianę  Ekspertów  w  następujących 
przypadkach:

(a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Eksperta;
(b) nie wywiązywania się Eksperta z obowiązków wynikających z Umowy; 
(c) jeżeli  zmiana  Eksperta  stanie  się  konieczna  z jakichkolwiek  innych  przyczyn 

niezależnych od Inżyniera (np. rezygnacji, itp.).
3. Zamawiający może zażądać od Inżyniera  zmiany Eksperta,  jeżeli  uzna, że Ekspert nie 

wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy.
4. W przypadku zmiany Eksperta, nowy Ekspert musi posiadać co najmniej kwalifikacje i 

uprawnienia określone dla danego specjalisty w Załączniku nr 2 do Umowy.
5. Inżynier  obowiązany  jest  zmienić  Eksperta  zgodnie  z  żądaniem  Zamawiającego  w 

terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

§ 10
1. W  okresie  wykonywania  Umowy  Inżynier  może  udzielić  urlopu  Ekspertom  na 

następujących warunkach:
a) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego. 

Inżynier zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Ekspertów oraz zaproponować osoby 
zastępujące, z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem

b) wszystkie osoby zastępujące Ekspertów w okresie urlopu muszą być zatwierdzone 
przez Zamawiającego. 

2. Do osób zastępujących Ekspertów znajduje odpowiednie zastosowanie treść § 9 ust 4.
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§ 11 
1. W  przypadku  gdy  Inżynier  dopuszcza  się  zwłoki  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy, 

dostarczania raportów i opinii w terminach określonych w § 6 umowy i Załączniku nr 1, 
obowiązków  określonych  w  Załączniku  nr  1  dla  „Termomodernizacji  budynków 
użyteczności  publicznej  gminy Ożarów”  zobowiązany będzie  do zapłaty  tytułem kary 
umownej kwoty w wysokości w 0, 1 % wartości wynagrodzenia umownego określonego 
w § 3 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  przez  Inżyniera, 
Inżynier zobowiązany będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 10 % 
wynagrodzenia  umownego,  określonego  w  § 3  ust. 3  umowy,  za  każdy  przypadek 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Przez niewykonanie umowy rozumie 
się nie podjęcie w terminie czynności, do których Inżynier był zobowiązany w umowie 
lub w Załączniku nr 1 do umowy. Przez nienależyte wykonanie rozumie się zrealizowanie 
obowiązków  określonych  w  umowie  lub  w  Załączniku  nr  1  do  umowy  w  sposób 
niezgodny z zawartymi tam wymogami. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się 
również zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 przekraczającą 
3 miesiące.

3. W każdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych może je 
potrącić  z  każdych  sum  należnych  Inżynierowi  lub/i  skorzystać  z  zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 

4. Niezależnie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy,  Zamawiający  jest  upoważniony  do  odstąpienia  od  umowy  bez  wyznaczania 
dodatkowego terminu.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo dochodzenia  na  zasadach ogólnych  odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych.

6. Jeżeli jakakolwiek płatność przejściowa za roboty budowlane zostanie zakwestionowane 
przez  NFOŚiGW  i  powstanie  konieczność  zapłaty  odsetek  od  nieprawidłowości 
rozumianych,  jako  nienależne  wydatkowanie  środków  z  EOG  to  odsetki  te  zostaną 
zwrócone przez Inżyniera Zamawiającemu.  Ponadto kwota odsetek zostanie powiększona 
o naliczone odsetki od nieprawidłowo wypłaconych środków własnych Zamawiającego.

§ 12
1. Strony stwierdzają, iż Zamawiający dostarczył Inżynierowi materiały określone w części 

III załącznika nr 1.
2. Zamawiający dostarczy Inżynierowi materiały określone w pkt. III  załącznika nr 1 w 

terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. 
§ 13

Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Inżyniera chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
1. okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany 

te są korzystne dla Zamawiającego.
2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna.
3. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

§ 14
1. Zamawiający  dostarczy  niezwłocznie  Inżynierowi  wszelkie  znajdujące  się  w  jego 

posiadaniu  informacje  i/lub  dokumenty,  jakie  mogą  być  niezbędne  dla  wykonania 
Umowy.  Inżynier  zwróci  te  dokumenty  Zamawiającemu  przed  upływem  terminu 
wykonania Umowy.
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2. Na  każde  żądanie  Zamawiającego  Inżynier  zobowiązany  jest  udostępnić  lub  wydać 
wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu Inżynier 
zezwoli  osobie  upoważnionej  przez  Zamawiającego  skontrolować  lub  zbadać 
dokumentację  dotyczącą  wykonywania  Umowy oraz  sporządzić  z  niej  kopie  zarówno 
podczas, jak i po wykonaniu Umowy.

3. Wszelkie  dokumenty  i  informacje  otrzymane  przez  Inżyniera  oraz  ekspertów  i  osób 
uczestniczących w realizacji umowy po stronie Wykonawcy, w związku z wykonywaniem 
Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania 
Umowy,  publikowane  lub  ujawniane  przez  Inżyniera  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody 
Zamawiającego. 

4. Inżynier oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania Umowy 
oraz  po  jej  zakończeniu.  W związku  z  tym  zarówno  Inżynier,  jak  i  zatrudniony  lub 
zaangażowany przez niego personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom 
trzecim informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy chyba, że uzyskają 
na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto 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.

§ 15
Inżynier przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3, autorskie 
prawa  majątkowe  do  utworów  (w  rozumieniu  ustawy  z  dnia  4  lutego  1994 r.  o  prawie 
autorskim i prawach pokrewnych) 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 d) - 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. 

§ 16
1. 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 powzięcia wiadomości o 
tych okolicznościach. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Inżynier może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania i zatwierdzonej przez Zamawiającego części Umowy.

§ 17
1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy 

prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz 
przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej.
4. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych przez 

Inżyniera jest język polski.

7



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

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony.

INŻYNIER ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik 4  Plan Płatności

Kontrakt

przyjęcie przez 

Zamawiającego Raportu 

Wstępnego zgodnie z 

zapisami załącznika nr 1

Za czynności nadzoru nad 

Kontraktami określone w 

części II od pkt. 2.2., 2.3., 

2.4.2., 2.4.3. i przyjęciem 

przez Zamawiającego 

Raportu końcowego z 

wykonania kontraktu pkt. 

2.4.4. Załącznika nr 1 

łącznie

wykonanie wszystkich 

czynności określonych w 

załączniku 1 i przyjęcie 

przez Zamawiającego 

Raportu końcowego z 

wykonania Umowy pkt 

2.4.5. OPZ

Cena Umowy

1 2 3 4 5

„Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej”

Kwota [PLN] Kwota [PLN] Kwota [PLN] Kwota [PLN]

5% ceny Umowy

90% ceny Umowy

(płatne fakturami 

miesięcznymi proporcjonalnie 

do wykonanych robót 

budowlanych)

5% ceny Umowy 100% ceny Umowy
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