
PROJEKT

 UMOWA Nr CRU....../BZP.342-57-00...../001/2008
W  dniu  ............................  2008r.  w  Swarzędzu  pomiędzy  Gminą  Swarzędz,  zwaną  dalej 
"Zamawiającym", reprezentowaną przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz Annę Tomicką

a  ...................................................................................................................................... 
mającą  siedzibę  w  ...............................  przy  ul.  ....................................,  wpisaną  do  ewidencji 
działalności  gospodarczej  pod  numerem .................................,  zarejestrowaną  w  dniu  .............  w 
Sądzie Rejonowym w ...................................................., o numerze ............, o nadanym Numerze 
Identyfikacji  Podatkowej  .................................................,  o  numerze 
REGON...................................., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

..................................................................................................................
została zawarta umowa następującej treści:

§1

1. Wykonawca zobowiązuje się do  Pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową kolektora 
deszczowego  Swarzędz  –  Południe  do  Stawów  Antonińskich zgodnie  z  Specyfikacją 
Istotnych Warunków Zamówienia, załącznikiem nr 1 “Opis przedmiotu zamówienia” oraz złożoną 
ofertą.

§2

1. Termin wykonania zamówienia strony ustalają od dnia podpisania umowy  do dnia 30 listopada 
2010r. 

2. W przypadku zmiany terminu zakończenia inwestycji, termin końcowy niniejszej umowy zostanie 
stosownie zmieniony w drodze aneksu. Wynagrodzenie nie ulegnie zmianie.

§ 3

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są – każdy w swoim zakresie – do współdziałania przy 
wykonywaniu umowy. Brak współpracy pomiędzy stronami stwierdzony powinien być w formie 
pisma, określającego sposób naruszenia obowiązku wskazanego w niniejszym paragrafie.

§ 4

Strony przewidują możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.
§ 5

1. Nadzór inwestorski w imieniu Wykonawcy pełnić będą:
a) ......................................................posiadający uprawnienia: 
b).......................................................posiadający uprawnienia: 
c)....................................................... posiadający uprawnienia: 

2. Inspektor  zobowiązany  jest  do  stawiennictwa  w  siedzibie  Zamawiającego  w  czasie  nie 
przekraczającym  240  minut  od  otrzymania  pisemnego  lub  telefonicznego  wezwania  od 
upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

3. Niezachowanie terminu, o którym mowa w ust. 2 uważane będzie za niewykonanie zamówienia w 
terminie.

§ 6

1. Strony  ustalają  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  wysokości:brutto: 
.............................................. zł (słownie .................................................................)

2. Wynagrodzenie określone w pkt. 1, będzie płatne w ratach:

– nie więcej niż 20% wartości umowy po osiągnięciu zaawansowania inwestycji w 20%

– nie więcej niż 20% wartości umowy po osiągnięciu zaawansowania inwestycji w 40%

– nie więcej niż 20% wartości umowy po osiągnięciu zaawansowania inwestycji w 60%

– nie więcej niż 20% wartości umowy po osiągnięciu zaawansowania inwestycji w 80%

– Pozostałą kwotę do wartości umowy, Zamawiający zobowiązany jest wypłacić po zakończeniu 
procedury  związanej  z  odbiorem  końcowym  nadzorowanej  inwestycji  i  potwierdzonej 



spisaniem protokółu końcowego odbioru robót budowlano-montażowych.

3. Ocena  zaawansowania  inwestycji,  o  której  mowa  w  ust.  2  dokonana  zostanie  wg  wartości 
wykonanych prac w stosunku do wartości całej inwestycji.

4. Zamawiający  zobowiązany  jest  wypłacić  wynagrodzenie  za  wykonany  przedmiotu  umowy  na 
podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę.

5. Podstawę  wystawienia  faktury  stanowić  będzie  protokół  pełnienia  nadzoru  nad  inwestycją, 
podpisany przez strony (wykonawca robót – inspektor nadzoru).

6. Zamawiający zobowiązuje się uiścić należne Wykonawcy wynagrodzenie w terminie 30 dni od 
daty otrzymania faktury potwierdzonej protokołem pełnienia nadzoru nad inwestycją.

7. Należność finansowa zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 
Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika.

§ 7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.

2. Terminy wniesienia kwoty wynikającej z ust.1 ustala się następująco:
- 100% najpóźniej do dnia podpisania umowy.

3.   Formą wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest:
- .......................................................

4. Strony postanawiają, że:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 
po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

b) 30% zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  pozostaje  na  zabezpieczenie  roszczeń  z 
tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona Wykonawcy na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. 

§ 8

1. Wykonawca może odstąpić od umowy w przypadku nie rozpoczęcia robót nad którymi ma pełnić 
nadzór, w ciągu 30 dni, z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, po uprzednim zawiadomieniu 
Zamawiającego.

§ 9

1. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca wskaże Zamawiającemu, w terminie 7 dni, 
osobę (osoby), które przejmą zobowiązania Wykonawcy, wynikające z niniejszej umowy.

2. Osoba (osoby) wymienione w pkt. 1, w terminie 7 dni, muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego.

§ 10

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte i nieterminowe wykonanie zobowiązań z umowy 
w formie kar umownych:

a) Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
- za niewykonanie w terminie lub nienależyte wykonanie zamówienia – w wysokości 0,5% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, za każdy dzień w którym wystąpiły nieprawidłowości;
- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% 
całkowitego wynagrodzenia brutto.

b) Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:
- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10 
% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto;
- w przypadku zwłoki w zapłacie faktury strony stosować będą przepisy ustawy z dnia 12 
czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.

2. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne, 
a w szczególności: za szkody wynikłe z nienależytego sprawowania nadzoru Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność  wobec  Zamawiającego  na  podstawie  przepisów  kodeksu  cywilnego,  co  nie 
uchybia zapisom z ust. 1 pkt. 1 a).

3. Od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualną szkodę 
wyrządzoną przy wykonywaniu zamówienia w stosunku do swoich pracowników, Zamawiającego i 
osób trzecich.

§ 11

1. Wykonawca  udziela  rękojmi  na  wszystkie  wykonane  usługi  do  czasu  wygaśnięcia  rękojmi 



wykonawcy nadzorowanych robót.

§ 12

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy: kodeksu cywilnego, 
prawa budowlanego.

§ 13

1. Spory wynikłe na tle wykonania umowy strony zobowiązują się poddać rozstrzygnięciu przez 
właściwy sąd powszechny w Poznaniu.

§ 14

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów 
podpisanych przez strony – pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do 
zawartej umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy.

§ 15

1. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

 ZAMAWIAJĄCY                                                                               WYKONAWC


