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zwanym dalej „Wykonawcą”

Niniejsza  umowa  zawarta  została  w  wyniku  przeprowadzenia  postępowania  o  udzielenie
zamówienia  publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  przeprowadzonego  zgodnie  
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.).

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonywania czynności zastępstwa
inwestycyjnego  przy  realizacji  zadania  pn.„Modernizacja  SUW  Świątniki,  budowa  SUW
Sulistrowiczki oraz wodoci ągu Ksi ęginice - Sulistrowice”, polegające na:

1) zorganizowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych,

2) wykonywaniu czynności  zastępstwa inwestycyjnego w trakcie realizacji  inwestycji  pn.
„Modernizacja  SUW  Świątniki,  budowa  SUW  Sulistrowiczki  oraz  wodoci ągu
Ksi ęginice - Sulistrowice” ,

3) wykonywaniu czynności zastępstwa inwestycyjnego w okresie rękojmi i gwarancji.
2. Wykonawca  pełniąc  czynności  zastępstwa  inwestycyjnego  działa  w  imieniu  
i  na  rzecz  Zamawiającego  jako  jego  pełnomocnik. W  ramach  tych  czynności  Wykonawca
upowaŜniony jest do podejmowania wszelkich czynności i decyzji niezbędnych do wykonania
obowiązków  określonych  niniejszą  umową,  z  wyłączeniem  czynności  związanych  ze
zwiększeniem  wartości  zamówienia,  zmiany  terminu  realizacji  zadania  oraz  zlecania  robót
dodatkowych.

§ 2

Wykonawca zobowi ązany jest do wykonania nast ępuj ących obowi ązków:
I. W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH

1) Przygotowanie  i  przeprowadzenie  postępowania przetargowego w trybie  zamówienia
publicznego na wybór wykonawcy.

2) ustalenie  w  porozumieniu  z  Zamawiającym warunków  stawianych  przyszłym
wykonawcom  robót  w  zakresie  doświadczenia,  kwalifikacji,  sytuacji  finansowej,
gwarancji, terminu wykonania zadań, kryteriów oceny ofert oraz warunków płatności,



3) przygotowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wzorem umowy
oraz innych dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań  oraz przedstawienia
ich  do  zaakceptowania  przez  Zamawiającego,  zgodnie  z  wytycznymi  Regionalnego
Programu Operacyjnego Dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 - 2013, 

4) udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące SIWZ,
5) zorganizowanie otwarcia ofert z udziałem przedstawicieli Zamawiającego,
6) dokonanie  oceny  złoŜonych  ofert,  wybór  wykonawcy,  który  złoŜył  ofertę

najkorzystniejszą w świetle postawionych kryteriów i przedstawienie propozycji wybranej
oferty do akceptacji przez Zamawiającego,

7) udzielanie odpowiedzi na protesty złoŜone przez wykonawców, udział w ewentualnych
odwołaniach przez nich wniesionych,

8) wyłonione wykonawcy na roboty budowlane.
II. W ZAKRESIE DOKUMENTACJI

1. Współpraca z projektantem,
2. Zgłaszanie projektantowi  zastrzeŜeń  do dokumentacji  i  egzekwowanie  od projektanta

ewentualnych poprawek,
III. W ZAKRESIE WYKONAWSTWA ROBÓT

1) Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej,
2) Przygotowanie niezbędnych dokumentów do przekazania placu budowy i przekazanie

go Wykonawcy przy udziale Zamawiającego,
3) Ustanowienie inspektorów nadzoru we wszystkich branŜach występujących w inwestycji

ze wskazaniem inspektora - koordynatora, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
4) Kontrola  procesu  budowy  oraz  zapisów  w  dzienniku  budowy,  jej  zgodności  

z  dokumentacją  projektową,  techniczną,  warunkami  technicznymi  wykonania  robót,
obowiązującymi  przepisami,  aktualną  wiedzą  techniczną,  prawem  budowlanym  oraz
umową o realizacji inwestycji,

5) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i jakości wbudowywanych materiałów,
6) Udział w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu;
7) Sprawdzanie protokołów elementów robót i akceptowanie ich w zakresie rzeczowym  

i rachunkowym,
8) Opracowywanie  sprawozdań z  wykonanego  zakresu  rzeczowo  –  finansowego  

i przedstawianie ich Zamawiającemu w następującym cyklu:
• raporty  comiesięczne  zawierające  informacje  o  stanie  zaawansowania  inwestycji,

analizę  zgodności  terminów  wykonywania  robót  z  przyjętym  harmonogramem,
informację  o  kosztach  w  zakresie  zgodności  z  przyjętymi  załoŜeniami  
oraz  harmonogramem  wymagalności  płatności,  ocenę  wykonawców,  ocenę  jakości
wykonywanych robót  i  występujących głównych  problemów,  raporty  te  naleŜy złoŜyć
Zamawiającemu w terminie 7 dni po upływie kaŜdego miesiąca kalendarzowego,

• raporty interwencyjne dotyczące nagłych, nieprzewidzianych zdarzeń  mających wpływ
na  termin  i  budŜet  inwestycji  przekazywane  do  upowaŜnionego  przedstawiciela
Zamawiającego, w terminie 2 dni od zdarzenia,

• raporty rozliczeniowe składane w terminie 14 dni od zakończenie  określonego etapu
inwestycji określonego w Harmonogramie Inwestycji,

9) Kontrolowanie zgodności realizacji inwestycji z zapisami umowy,
10) Kwalifikowanie zasadności wykonania ewentualnych robót dodatkowych w uzgodnieniu

z Zamawiającym
11) PrzedłoŜenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej,
12) Prowadzenie  narad  koordynacyjnych  na  budowie  w  terminach  uzgodnionych  

z Zamawiającym i wykonawcami robót,
13) Wstrzymywanie robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać

zagroŜenie,  bądź  spowodować  niedopuszczalną  niezgodność  z  projektem  
lub pozwoleniem na budowę,

14) Potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót,  bądź  ich  elementów  podlegających
odbiorowi częściowemu, przygotowanie dokumentów do odbioru końcowego,
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15) Dokonanie  odbioru  końcowego  inwestycji  oraz  odbioru  ostatecznego  -  po  upływie
terminu rękojmi (gwarancji) ustalonego w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

16) Uzyskanie pozwolenie na uŜytkowanie obiektu,
17) Egzekwowanie  usunięcia  przez  wykonawcę  robót  usterek  oraz  niedoróbek

stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego,
18) Udział w rozruchu inwestycji.

IV. W ZAKRESIE ROZLICZEŃ FINASOWYCH
1. Kontrola prawidłowości wystawiania faktur, zakresów prac i kwot w zakresie zgodności 

z umową zawartą z wykonawcą na roboty budowlane,
2. Sprawdzanie  faktur  przejściowych  i  końcowych  przedkładanych  przez  wykonawcę

dokumentacji  projektowej  oraz  wykonawcę  robót,  kwalifikowanie  ich  do  zapłaty  i
przekazywanie ich Zamawiającemu do zapłaty,

3. Sprawdzanie pod względem rachunkowym i merytorycznym kosztorysów robót,
4. Przygotowanie materiałów związanych z naliczaniem kar umownych za nienaleŜyte lub

nieterminowe  wykonanie  zobowiązań  umownych,  których  obowiązek  zapłaty  został
zastrzeŜony w zawartych z wykonawcami umowach.

5. Rozliczenie końcowe inwestycji.

§ 3

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. do dnia 31 lipca 2011 r.
2. termin wykonania robót budowlanych ustala się na dzień 30 czerwca 2011 r. 
3. Za termin rozpoczęcia umowy i realizacji zadań Wykonawcy określonych umową, ustala

się dzień podpisania umowy.
4. Zakończenie  pełnienia  czynności  zastępstwa  inwestycyjnego  następuje  z  chwilą

uzyskania pozwolenia na uŜytkowanie obiektu i ostatecznego rozliczenia zadania.
5. Wykonawca  rozpocznie  i  będzie  realizował  przedmiot  umowy  zgodnie  

z „Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Projektu”. Wstępny harmonogram
zostanie przygotowany w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy i będzie on
aktualizowany na bieŜąco w miarę pojawiania się ewentualnych zmian.

6. Harmonogram stanowi podstawę do bieŜącej kontroli realizacji umowy.
7. W  okresie  realizacji  robót  budowlanych  Zamawiający  wymagać  będzie  codziennej

obecności, co najmniej jednej osoby odpowiedzialnej ze strony Wykonawcy za realizację
przedmiotu  umowy,  w  godzinach  od  7.00  do  15.00,  z  wyłączeniem  niedziel  i  dni
ustawowo wolnych od pracy, zastrzeŜeniem § 8 ust. 2.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  świadczenia  usług  do  daty  zakończenia  rękojmi
(gwarancji) na roboty budowlane.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego:
�� Protokolarne  przekazanie  kompletu  dokumentacji  projektowej  dotyczącej  realizacji

Projektu  pod  nazwą:  „Modernizacja  SUW  Świątniki,  budowa  SUW  Sulistrowiczki  oraz
wodociągu Księginice - Sulistrowice”.

�� Udział  w naradach koordynacyjnych  organizowanych  przez
Wykonawcę.

§ 5

1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu
umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe., w kwocie

     
netto:
podatek VAT (....%)  
razem brutto:
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słownie złotych :  
Wynagrodzenie  Wykonawcy  obejmuje  w  szczególności  koszty  związane  z  pełnieniem

obowiązków  zastępstwa  inwestycyjnego  wyszczególnionych  w  §  2,  koszty  zatrudnienia
inspektorów nadzoru oraz pobytu na budowie w okresie gwarancji (rękojmi) na wezwanie
Zamawiającego.

2. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wypłacane będzie w następujący sposób:
1/  90%  łącznego  wynagrodzenia  –  do  końca  realizacji  robót  objętych  kontraktami

wykonawczymi,  
w równych miesięcznych ratach,

2/ 10% łącznego wynagrodzenia – do 30 dni od odbioru końcowego inwestycji.
3.  Faktury  wystawiane  będą  w  terminie  do  7  dnia  miesiąca  następującego  po  miesiącu,  
w którym nastąpiło wykonane usługi. Prawidłowo wystawione faktury płatne będą w terminie 21
dni od daty dostarczenia ich Zamawiającemu. 
4.  Podstawę  do  wystawienia  faktury  stanowi   miesięczne  sprawozdanie  z  realizacji  usług,
zatwierdzone przez Zmawiającego.
5. Waloryzacji ceny ryczałtowej nie przewiduje się.
6.  W  przypadku  zmiany  stawki  podatku  VAT  na  usługi  będące  przedmiotem  umowy,  
w trakcie jej  realizacji,  ustalona cena brutto moŜe ulec zmianie stosownie do zmiany stawki
podatku.

§ 6

Przez cały okres umowy Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności, na dowód czego przedstawia kopię polisy ubezpieczeniowej
lub inny dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

§ 7

W trakcie realizacji umowy interesy Zamawiającego reprezentuje:
Henryk Sorecki             - inspektor ds. inwestycji Urzędu Miasta i Gminy Sobótka

§ 8

1. Strony  postanawiają,  iŜ Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  działania  
lub  zaniechania  osób,  którymi  się  będzie  posługiwał  przy  wykonywaniu  niniejszej
Umowy tak jak za własne działania lub zaniechania. 

2. Wykonawca oświadcza, Ŝe dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców na
roboty budowlane, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby
nie  następowały  z  jego winy  opóźnienia  w realizacji  Inwestycji  i/lub  poszczególnych
etapów jej realizacji.

3. Wykonawca wyznaczy inspektorów nadzoru odpowiedzialnych za realizację przedmiotu
umowy w wymaganych branŜach.

§ 9

W  przypadku  niewykonania  lub  nienaleŜytego  wykonania  umowy  strony  ustalają
odpowiedzialność na zasadzie kar umownych:
 1. W przypadku zwłoki w wykonaniu czynności niezbędnych do zakończenia usługi będącej

przedmiotem umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości  0,1% ceny ryczałtowej
brutto określonej w §5 ust.1 umowy - za kaŜdy dzień zwłoki.

 2. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  powodów  innych  niŜ  nie
wywiązanie  się  Zamawiającego  z  warunków  umowy,  zapłaci  on  Zamawiającemu  karę
umowną w wysokości 10 % ceny ryczałtowej brutto określonej w §5 ust. umowy. 

 3. W przypadku odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego z  powodu  naruszenia  przez
Wykonawcę  warunków umowy,  Wykonawca płaci  karę  umowną  w wysokości  10% ceny
ryczałtowej brutto określonej w §5 ust.1 umowy.
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 4. W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją wysokości poniesionych szkód, strony mogą
dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

 5. Zamawiający zastrzega potrącenie naleŜnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 10

1. Wykonawca moŜe odstąpić  od umowy jeŜeli  Zamawiający nie  dotrzymuje  warunków
umowy,  w  szczególności,  gdy  nie  wypłaca  Wykonawcy  bezspornego  wynagrodzenia  za
wykonane usługi w terminie określonym w umowie,

2. Odstąpienie  od  umowy   powinno  być  uzasadnione  przez  Wykonawcę  -  na  piśmie.
Wykonawca jest  zobowiązany wyznaczyć Zamawiającemu dodatkowy termin do wykonania
umowy i  staje się wolny po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

3. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy, gdy Wykonawca: 
a) zaprzestanie realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje go przez

okres 7 dni,
b) bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął  realizacji  przedmiotu umowy lub w przypadku

wstrzymania  realizacji  przedmiotu  umowy  przez  Zamawiającego,  nie  podjął  realizacji  
w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od Zamawiającego,

c) realizuje przedmiot umowy  wadliwie i niezgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu
lub zgodnie z obowiązującymi wytycznymi,

d) realizuje przedmiot umowy  wadliwie i niezgodnie z dokumentacją projektową oraz ustawą
Prawo Budowlane, 

e) a takŜe w przypadkach:
• upadłości lub likwidacji Wykonawcy,
• wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

4. NiezaleŜnie od przyczyn,  o których mowa w ust. 3 umowy, Zamawiający moŜe odstąpić
od  umowy  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  wystąpieniu  istotnych  zmian
okoliczności, powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, czego
nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

5. JeŜeli  umowa zostanie  rozwiązana,  Wykonawca powinien  natychmiast  wstrzymać  jej
realizację i protokolarnie przekazać wszystkie dokumenty dotyczące Projektu.

6. KaŜda  działalność  Wykonawcy,  której  wynikiem  będzie  utrata  części  lub  całości
dofinansowania Projektu (za którą odpowiedzialność ponosi Wykonawca) z "Regionalnego
Programu Operacyjnego Dla  Województwa  Dolnośląskiego Na Lata  2007 -2013"  będzie
przedmiotem  roszczeń  odszkodowawczych  Zamawiającego  w  stosunku  
do  Wykonawcy.  Przedmiotem  roszczeń  będą  równieŜ  ewentualne  kary  naliczone
Zamawiającemu z powodu niewłaściwej realizacji Projektu.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową  stosuje się  odpowiednie  przepisy Kodeksu
cywilnego,  ustawą  Prawo  zamówień  publicznych  oraz  inne  przepisy  powszechnie
obowiązujące.

§ 12 

Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo
dla Zamawiającego.

§ 13

Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  3  otrzymuje
Zmawiający,  a jeden Wykonawca.
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§ 14

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy.
.

ZAMAWIAJĄCY                                                   WYKONAWCA
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