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   Załącznik nr 4 

Umowa nr ……… 
 
zawarta dnia ............................... 2021 r. w ………………………..,  
 
pomiędzy Stronami: 
 

Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 28A , 82-100 Nowy Dwór Gdański 
NIP: 5792024213, REGON: 192998920 
reprezentowanym przez:  
…………………………………  – Prezes Zarządu 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 

a 
 

….……………………………………………………………………………….. 
mającym siedzibę: ..……..…………….…………... 
posiadającym: NIP ……………, REGON ………….,  
zwanym dalej „Wykonawcą” 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zgodnie z wynikiem zapytania ofertowego nr …………………………… 
rozstrzygniętego w dniu ....................... Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę 
pn: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem robót 
budowlanych dot. Projektu: „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody 
w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I w zakresie budowy sieci wodociągowej 
na odcinku Lubieszewo-Stawiec, które będą prowadzone na odcinku Lubieszewo 
do miejscowości Stawiec, w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020”. 
  

2. Zamówienie obejmuje:  
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad prawidłowym 
przebiegiem robót budowlanych dot. Projektu: „Poprawa jakości oraz ograniczenie strat 
wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I w zakresie budowy sieci 
wodociągowej na odcinku Lubieszewo-Stawiec, które będą prowadzone na odcinku 
Lubieszewo do miejscowości Stawiec.  
Zakres robót budowlanych jest następujący:  

− budowa sieci wodociągowej w zakresie średnic DN 50-315 PE. Przedmiot 
zamówienia obejmuje wykonanie wodociągu od przyłącza wodociągowego NWZ21 
do przyłącza wodociągowego NWZ26 łącznie z budową tych przyłączy oraz 
wszystkich elementów wodociągu pomiędzy tymi przyłączami. 

− unieczynnienie istniejącej azbestocementowej sieci wodociągowej; 
− wybudowanie i podłączenie przyłączy wodociągowych w zakresie średnic DN 40-100 

PE z unieczynnieniem istniejących. 
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Do obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego należeć będzie: 
1. Pełnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane czynności 

nadzoru inwestorskiego w szczególności w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych; 

2. Doradztwo Zamawiającemu w przypadku wystąpienia utrudnień lub sporów w trakcie 
realizacji projektu; 

3. Uczestniczenie w uzgadnianiu harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 
inwestycji; 

4. Reprezentowanie Zamawiającego poprzez sprawowanie kontroli zgodności realizacji 
poszczególnych robót z przyjętymi założeniami (dokumentacją), decyzjami 
i uzgodnieniami branżowymi (jeśli będą wymagane), jak również zgodności z przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej; 

5. Weryfikacja, czy montowane urządzenia i materiały posiadają odpowiednie świadectwa 
i certyfikaty, sprawdzanie jakości wykonywanych prac, wyrobów budowlanych urządzeń 
i instalacji, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wadliwych i niedopuszczonych 
do stosowania; 

6. Prowadzenie inspekcji na miejscu wykonywania robót realizowanych w ramach Projektu, 
w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz montowanych instalacji; 

7. Udział w odbiorach częściowych i końcowym zadania; 
8. Udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu w zakresie rzeczowym 

i merytorycznym dot. realizowanego Projektu; 
9. Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót odbiegających 

od założeń projektowych wraz z propozycją rozwiązań; 
10. Zgłaszanie Zamawiającemu przypadków, w których rozwiązania projektowe odbiegają 

od przyjętych rozwiązań stosowanych w praktyce, w wyniku których może dojść 
do pogorszenia uzyskania efektu ekologicznego i rzeczowego Projektu – na podstawie 
dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem robót; 

11. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub zaniechania wykonania 
pewnych robót przygotowanie i przedstawienie do zatwierdzenia przez inwestora 
protokołu konieczności na roboty dodatkowe lub zamienne oraz sprawdzanie 
kosztorysów dodatkowych, zamiennych wykonanych przez Wykonawcę; 

12. Sporządzenie dokumentacji fotograficznej w formie cyfrowej z ważniejszych elementów 
wykonywanych robót; 

13. Prowadzenie pełnej, dokładnej i systematycznej dokumentacji prowadzonych nadzorów, 
przygotowywanie i sporządzanie na wniosek zamawiającego wszelkich informacji, 
dokumentów, raportów z realizacji Projektu, zgodnie z wymaganiami zamawiającego 
i zaleceniami instytucji finansujących zadanie; 

14. Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej przed zgłoszeniem zakończenia robót przez 
Wykonawcę; 

15. Potwierdzanie faktycznie wykonanego zakresu robót(protokół odbioru robót), jako 
podstawy do fakturowania częściowego i końcowego, zgodnie z postanowieniami 
umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą robót, w tym sprawdzanie 
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kompletności dokumentów przedłożonych przez Wykonawcę robót do odbiorów 
częściowych, odbioru końcowego; 

16. Realizacja zamówienia przy zachowaniu należytej staranności i zgodnie z najlepszą 
praktyką zawodową, w sposób gwarantujący spełnienie warunków prawa budowlanego, 
właściwych przepisów bhp i ppoż.; 

17. Wydawanie poleceń przyspieszenia lub opóźnienia tempa robót – po uprzednim 
uzyskaniu zgody Zamawiającego; 

18. Doradzanie Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą robót 
w zakresie problemów mogących wystąpić podczas wykonywania robót, a także jeśli 
to możliwe zapobiegania potencjalnym roszczeniom Wykonawcy i opóźnieniom 
w realizacji Inwestycji. 
 

Szczegółowy zakres obowiązków w zakresie pełnienie nadzoru nad wykonaniem robót: 
● Pełnienie od dnia przekazania terenu budowy do dnia rozliczenia Projektu, profesjonalny 

i kompletny nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi w pełnym 
zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane, w tym 
kontrolę zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, przepisami prawa 
i zasadami sztuki budowlanej we wszystkich specjalnościach. 

● Koordynację prac związanych z badaniami archeologicznymi  
● Prowadzenie nadzorów robót budowlanych (zgodnie z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane) z uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego 
i sztuką budowlaną, prowadzić wszystkie obowiązki związane z tymi zadaniami, 
aby zapewnić jak najlepszy przebieg tych czynności, a w szczególności: 
a) reprezentować Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

jej realizacji z projektem i pozwoleniami na budowę, przepisami i obowiązującymi 
Polskimi Normami 1 oraz zasadami wiedzy technicznej; 

b) sprawdzać jakość wykonywanych robót, wbudowanych materiałów i urządzeń 
i zapobiegać użyciu wyrobów wadliwych i/lub nie dopuszczonych do obrotu 
i stosowania w budownictwie; 

c) sprawdzać i odbierać roboty budowlane ulegające zakryciu lub zanikające, 
uczestniczyć w próbach i odbiorach technicznych robót i dostaw włączając 
w to instalacje i urządzenia techniczne oraz przygotowywać i brać udział 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i w przekazywaniu 
ich do użytkowania; 

d) potwierdzać ilości faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 
kontrolować rozliczenia budowy; 

e) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 
wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 
zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót 
budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 
wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych; 
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f) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymywać dalsze 
roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie 
bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem 
na budowę; 

g) wstrzymać dalsze roboty budowlane w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła 
wywołać zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź spowodować znaczne straty 
materialne; 

h) zatwierdzać ukończone roboty i wydawać instrukcje wykonawcy Robót w tym 
zakresie. 

● Inicjować i prowadzić rady budowy (w okresach miesięcznych), sporządzać notatki 
z tych spotkań i rozsyłać je stronom procesu inwestycyjnego; 

● Uczestniczyć w przekazaniu przez Zamawiającego wykonawcy Robót terenu budowy; 
● Sprawdzić kompletność i zatwierdzić opracowane przez wykonawcę Robót plany BIOZ 

(Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz PZJ (Plan Zapewnienia Jakości) 
i przedłożyć Zamawiającemu; 

● Sprawować kontrolę nad poprawnością wyznaczenia w terenie obiektów budowlanych 
przez służby geodezyjne wykonawcy Robót; 

● Sprawować kontrolę nad przestrzeganiem przez wykonawcę/ów robót zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy; 

● Kontrolować zgodność oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej 
organizacji ruchu oraz zapewnić sprawną komunikację w okresie prowadzenia robót; 

● Przeciwdziałać wszelkim opóźnieniom i nieprawidłowościom zaistniałym na terenie 
budowy podczas wykonywania robót; 

● Monitorować i analizować postęp robót, przeprowadzać pomiary robót; 
● Sporządzać dokumentację fotograficzną stanu istniejącego (przed rozpoczęciem robót) 

oraz prowadzić dokumentację fotograficzną z realizacji robót, w odstępach miesięcznych, 
w każdym obiekcie, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą 
szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie 
cyfrowym (nośnik DVD lub CD); 

● Przeprowadzać regularne inspekcje oraz polecać testy w celu kontroli jakości 
stosowanych materiałów, urządzeń oraz wykonanych robót, zgodnie z Umową na roboty 
i sztuką budowlaną; 

● Przyjmować, weryfikować i zatwierdzać wszelkie zmiany projektowe, w tym opiniować 
projekty zamienne oraz sprawdzać i zatwierdzać rysunki wykonawcze, nadzorować 
sporządzanie wszelkich zmian w rysunkach, planach i innych dokumentach, które mogą 
okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy; 

● Zatwierdzać przedkładane próbki wszelkich materiałów i urządzeń wbudowanych 
w roboty, dostarczonych zgodnie z Umową na roboty; 

● Prowadzić regularne inspekcje placu budowy w celu kontroli jakości materiałów 
i fachowego wykonywania robót zgodnie z kontraktami i sztuką budowlaną; 

● Nadzorować i potwierdzać usuwanie gruzu i złomu w ramach robót rozbiórkowych; 
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● Sporządzać i przedstawiać Zamawiającemu do zatwierdzenia protokoły konieczności 
oraz uczestniczyć w negocjacjach z wykonawcą robót odnośnie robót dodatkowych 
lub zamiennych, lub stosowania rozwiązań równoważnych; 

● Polecać wykonawcy robót, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, wykonanie zmian 
dostosowań, zawieszenia części lub całości robót; 

● Sprawować nadzór w zakresie dostępności, mobilizacji i wykorzystania sprzętu 
wykonawcy robót stosownie do warunków określonych w Umowie na roboty; 

● Kontrolować terminy obowiązywania wszystkich certyfikatów, aprobat, polis 
ubezpieczeniowych, gwarancji, własności sprzętu wykonawcy robót itp., za które 
wykonawcy robót są odpowiedzialni, zgodnie z warunkami Umowy na roboty; 

● Czynnie uczestniczyć i nadzorować próby przedrozruchowe, rozruchowe, technologiczne 
oraz inne próby ustalone dla robót; 

● Wystawiać świadectwa przeprowadzenia prób lub uznać świadectwa wystawione przez 
wykonawcę robót; 

● Wydawać w uzgodnieniu z Zamawiającym stosowne Protokoły odbiorów robót 
dla wykonawcy robót; 

● Przygotować końcową inspekcję i przygotować Protokół Odbioru Końcowego, listę 
usterek i inne dokumenty, niewyszczególnione w warunkach Kontraktu, a mające 
zastosowanie w procesie inwestycyjnym; 

● Ustalić z wykonawcami robót format dokumentacji powykonawczej, sposób 
jej przekazywania; 

● Sprawdzać kompletność i prawidłowość przedłożonych przez wykonawców robót 
dokumentów wymaganych do odbiorów częściowych i odbioru końcowego 
(dokumentacja powykonawcza); 

● Koordynować, weryfikować i zatwierdzać dokumentację wykonawcy robót w celu 
uzyskania przez Wykonawcę (z upoważnienia Zamawiającego) obowiązujących 
uzgodnień i decyzji administracyjnych związanych z robotami; 

● Sprawdzić i zatwierdzić instrukcje obsługi program przeglądów, konserwacji i remontów 
a następnie przekazać go Zamawiającemu; 

● Dokonywać regularnych inspekcji napraw usterek przez wykonawców robót i sporządzać 
protokoły usunięcia usterek; 

● Zweryfikować dokumenty wykonawcy robót przed złożeniem wniosku o uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie; 

● Uczestniczyć aktywnie i udzielać wyjaśnień oraz uzupełniać dokumenty (jeśli konieczne) 
w trakcie kontroli prowadzonych przez organy przed uzyskaniem pozwolenia 
na użytkowanie; 

● Dokonać inwentaryzacji i rozliczenia robót w przypadku odstąpienia od umowy 
z wykonawcą robót lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; 

● Obecność na terenie budowy tak często, jak wymagać tego będzie skuteczność nadzoru 
(dla danej branży), jednak nie rzadziej jak 2 razy na tydzień, chyba że w danym okresie 
nie są wykonywane roboty. W czasie każdorazowego pobytu na terenie budowy 
Inspektor ma obowiązek dokonania przeglądu Dziennika Budowy oraz potwierdzenia 
swojej obecności i dokonanych czynności stosownym zapisem. 
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Powyższe obowiązki dotyczyć będą nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych 
obejmujących: budowę; montaż; rozruch; dostawy maszyn i urządzeń wraz z wszelkimi 
próbami, odbiorami i innymi czynnościami administracyjnymi niezbędnymi 
dla prawidłowego zgodnego z prawem przebiegu procesu inwestycyjnego dla Projektu 
„Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo – Stawiec w ramach projektu 
„Poprawa jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” 
etap I. 

 

§ 2 
Termin wykonania umowy 

Wykonawca wykona przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w terminie  od podpisania 
umowy do zakończenia realizacji robót budowlanych i dokonania odbioru 
wykonanych robót w ramach Projektu. Planowany termin wykonania robót 
budowlanych wynosi 90 dni. 

 
 

§ 3 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki 
techniczne niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.  
Nadto, Wykonawca oświadcza, że przy wykonywaniu niniejszej umowy zachowa 
należytą staranność wynikającą z zawodowego charakteru wykonywanych usług, 
w zakres, których wchodzi wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umowy uzyskał od Zamawiającego 
wszystkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji 
przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wysokości wynagrodzenia umownego, a nadto 
oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które 
są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego umowy bez konieczności uzupełnień 
i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku 
z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób 
i podmiotów przy pomocy, których wykonuje przedmiot umowy. W szczególności 
jak za własne działania i zaniechania Wykonawca odpowiada za ewentualnych 
podwykonawców. 

4. Wykonawca zapewnia, że podczas świadczenia usług jakiekolwiek prawa osób trzecich 
nie będą w najmniejszym stopniu przez Wykonawcę lub osoby, którymi posłuży się 
do wykonania umowy naruszone, a konsekwencje ewentualnych naruszeń poniesie 
Wykonawca. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego o zaistniałych 
przeszkodach w realizacji przedmiotu umowy lub o innych przypadkach, w których 
zagrożone byłoby wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej treścią. 

6. Godziny pracy i podejmowane w ramach wykonania przedmiotu umowy czynności 
nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy projektu – w przypadku 
takiej konieczności – także w dni wolne od pracy. 
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7. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się do zapewnienia ciągłego kontaktu 
telefonicznego oraz e-mailowego, a w szczególnych przypadkach do osobistej obecności 
w siedzibie Zamawiającego, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc. 

8. Po zakończeniu Umowy w terminie do 7 dni Inspektor nadzoru inwestorskiego przedłoży 
Zamawiającemu wszystkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej umowy 
opisane i ułożone chronologicznie oraz zabezpieczone w segregatorach. Odbiór 
dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu odbioru. 

 

§ 4 
Nadzór nad realizacją umowy 

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji niniejszej umowy powierza się: 
a) po stronie Zamawiającego .................................................., numer telefonu ………….…., 

adres e-mail ……………………………..; 
b) po stronie Wykonawcy ......................................................., numer telefonu …….………., 

adres e-mail …………………………….. . 
 

§ 5 
Wynagrodzenie i płatność 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
ryczałtowe za całość wykonanego przedmiotu umowy w wysokości kwoty _______ 
brutto (słownie: __________złotych). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie: 
a) za całość usługi na podstawie faktur częściowych w wysokości do 90% 

wartości łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w ust. 1, wystawianych 
nie częściej niż w cyklu miesięcznym; 

b) na podstawie faktury końcowej (do 10% wartości łącznego wynagrodzenia brutto 
wskazanego w ust. 1).  

 
Dane do faktury/rachunku: 
Centralny Wodociąg Żuławski Sp. z o.o. ,  
ul. Warszawska 28A , 82-100 Nowy Dwór Gdański 
NIP: 5792024213, REGON: 192998920 

 

3. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez strony protokół odbioru 
częściowego/końcowego potwierdzający należyte wykonanie usługi za zakres, za który 
wystawiana jest faktura. 

4. Wynagrodzenie wskazane w ust.1 jest wiążące przez cały okres umowy i nie podlega 
jakiemukolwiek podwyższeniu, w tym waloryzacji. W szczególności wynagrodzenie 
to zawiera w sobie wszelkie wydatki jakie ewentualnie Wykonawca poniesie w celu 
należytego wykonania niniejszej umowy. 

5. W przypadku przedłużenia terminu obowiązywania umowy, ponad okres przewidziany  
w §2 niniejszej umowy, Strony zgodnie ustalają, iż Wykonawca będzie uprawniony 
do dodatkowego wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej za każdy dodatkowy  
miesiąc pełnienia nadzoru.  
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6. Wykonawca, nie jest uprawniony do przelewu jak również do obciążania wierzytelności 
przysługujących mu wobec Zamawiającego bez uprzedniej, pisemnej zgody  
Zamawiającego. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do potrącania swoich wierzytelności 
z wierzytelnościami Zamawiającego. 

 

§ 6 
Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 
1) odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy bądź jej części 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10% wartości 
wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy; 

2) w przypadku opóźnienia w stawieniu się na w wyznaczonym czasie i miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1  niniejszej umowy, za każdą godzinę opóźnienia; 

3) nieprzeprowadzeniu przez Wykonawcę inspekcji wykonanych robót realizowanych 
w ramach Projektu, w celu sprawdzenia jakości wykonywanych prac oraz sprawdzenia 
i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
nie uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych robót i dostaw włączając 
w to instalacje i urządzenia techniczne oraz brak przygotowania i brak udziału 
w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i w przekazywaniu 
ich do użytkowania w wysokości 1% wynagrodzenia łącznego brutto określonego 
w §5 ust.1 niniejszej umowy, za każdy przypadek nieprzeprowadzenia (braku 
udokumentowania); 

4) nieuzasadnionej odmowy dokonania odbioru wykonanych robót realizowanych 
w ramach Projektu, o której mowa w § 1 ust. 2, w wysokości 1% wynagrodzenia 
łącznego brutto określonego w § 5 ust.1  niniejszej umowy, za każdy przypadek 
nieuzasadnionej odmowy przeprowadzenia odbioru.  

2. Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne mogą się sumować. 
4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 30% 

wynagrodzenia łącznego brutto określonego w §5 ust.1  niniejszej umowy należnego 
Wykonawcy. 
 

§ 7 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku: 
a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie postanowień 

umownych nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; odstąpienie od umowy może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 
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c) jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy bądź sprzeczny  
z umową oraz nie reaguje na wezwanie Zamawiającego do zmiany sposobu 
wykonywania przedmiotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym. 

2. Odstąpienie od umowy z przyczyn przewidzianych w ust.1 może nastąpić najpóźniej 
do dnia ….……..……………. roku.   

3.  W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Zamawiający może zażądać 
od Wykonawcy przekazania przedmiotu umowy według stanu zaawansowania do dnia 
odstąpienia od umowy. Z przekazania zostanie sporządzony protokół przekazania, który 
będzie określał przede wszystkim rzeczowe i procentowe zaawansowanie prac na dzień 
odstąpienia od umowy. Wykonawca może żądać zwrotu poniesionych kosztów, 
przy czym wysokość wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie części przedmiotu 
umowy nie może przekroczyć wartości zaawansowania procentowego zawartego 
w częściowym protokole przekazania, o którym mowa wyżej. Zaakceptowany przez 
Zamawiającego częściowy protokół przekazania stanowi podstawę do wystawienia 
faktury. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie. 
 

§ 8 
Okoliczności siły wyższej 

1. Uważa się, że żadna ze Stron nie jest w zwłoce i nie narusza postanowień umowy z tytułu 
niewykonania swoich zobowiązań, jeżeli wykonywanie tych zobowiązań uniemożliwiają 
okoliczności siły wyższej, które powstały po dacie powiadomienia o rozstrzygnięciu 
postępowania lub po dacie, od której umowa obowiązuje. 

2. Wyrażenie „siła wyższa” oznacza w niniejszej umowie niezależne od woli stron  losowe 
zdarzenia zewnętrzne, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia 
umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania najwyższej należytej 
staranności, w szczególności takie działania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan klęski 
żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, trzęsienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy 
i tym podobne zdarzenia np. pandemia COVID-19, które utrudniają lub uniemożliwiają 
całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego 
realizacji. 

3. W razie wystąpienia siły wyższej Strony mogą rozwiązać umowę bez stosowania 
kar i odszkodowań w niej przewidzianych. 
 

§ 9 
Ochrona danych osobowych  

1. Zamawiający przekazuje Wykonawcy adresy nieruchomości oraz dane ich właścicieli, 
na których będzie realizowany Projekt (stanowiące załączniki do dokumentacji 
projektowej) oraz dokumentację projektową. 

2. Wykonawca zobowiązany jest podpisać z Zamawiającym odrębną umowę powierzenia 
przetwarzania danych osobowych na cele realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 10 
Prawa autorskie 

1. Jeśli w toku wykonywania umowy Wykonawca stworzy utwór (w szczególności opinie, 
zdjęcia etc), to z dniem zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w §5 ust.1, Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów 
powstałych w wykonaniu lub w związku z wykonaniem Umowy stanowiących przedmiot 
prawa autorskiego (dalej: Utwory), w zakresie następujących pól eksploatacji:: 

a) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek 
środkami i w jakiejkolwiek formie; 

b) utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy 
przedmiotu zamówienia, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

c) obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których je utrwalono - wprowadzanie 
do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

d) publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania  
i reemitowania, a także publicznego udostępniania przedmiotu zamówienia w taki   
sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym, 

e) wprowadzanie Utworów do pamięci komputerów oraz systemów, którymi dysponuje 
Zamawiający, 

f) wykorzystania Utworów przez Zamawiającego na potrzeby wykonywania zadań 
publicznych, w szczególności do przeprowadzenia w całości projektu: „Poprawa 
jakości oraz ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I 
w zakresie budowy sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo-Stawiec” w ramach 
RPO WP 2014-2020, a następnie do przeprowadzenia na ich podstawie kolejnych 
postępowań o udzielenie zamówienia, w tym w szczególności w przypadku, jeżeli 
Utwory będą stanowiły podstawę do opracowania opisu przedmiotu zamówienia 
w ramach innego postępowania przetargowego związanego z realizacją kolejnego 
etapu Projektu. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w §5 ust.1 obejmuje również: 
a) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich polach 

eksploatacji, o których mowa w ust.1; 
b) wykonywanie przez Zamawiającego praw zależnych. 

3. Wykonawca zapewnia, że Utwory będą oryginalne i nie będą naruszać praw, 
w szczególności praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będą wolne 
od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto, że w przypadku wystąpienia 
przez jakąkolwiek osobę trzecią z roszczeniem majątkowym przeciwko Zamawiającemu, 
to wówczas Wykonawca zobowiązany jest zapłacić w terminie 7 dni od wezwania 
bezsporną część roszczenia osoby trzeciej, a w przypadku ewentualnego sporu sądowego 
zobowiązany jest wstąpić do procesu po stronie Zamawiającego, jeżeli będzie to możliwe 
z punktu widzenia obowiązujących przepisów prawa oraz pokryć koszty procesu 
poniesione przez Zamawiającego, a także wszelkie inne należności zasądzone 
od Zamawiającego w tym postępowaniu. 
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4. Prawa autorskie nie będą ograniczone pod względem czasowym czy terytorialnym. 
5. Wykonawca zezwala, aby Zamawiający, działający na jego rzecz inny podmiot, w tym 

także następca prawny Zamawiającego dokonywali w Utworach niezbędnych zmian 
i korekt, które nie będą stanowiły naruszenia osobistych praw autorskich Wykonawcy 
bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy.  

6. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji projektu: „Poprawa jakości oraz 
ograniczenie strat wody w Centralnym Wodociągu Żuławskim” – etap I w zakresie 
budowy sieci wodociągowej na odcinku Lubieszewo-Stawiec” w oparciu o Utwory. 
Zamawiający jest uprawniony do realizacji ww. projektu także w oparciu o inne utwory, 
o ile nie naruszy to osobistych praw autorskich Wykonawcy. 

7. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca zgadza 
się i zezwala na wyłączne, nieograniczone czasowo oraz terytorialnie, wykonywanie 
przez Zamawiającego w odniesieniu do przedmiotu umowy autorskich praw zależnych, 
tym samym Zamawiający jest uprawniony do stworzenia utworów zależnych w stosunku 
do Utworów lub zlecenia ich wykonania osobie trzeciej i korzystania z nich oraz 
do rozporządzania utworami zależnymi. 

 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

1. Do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość 
zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 złotych. 

2. Uzupełnienie lub zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu 
stron w drodze aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W razie powstania sporu na tle wykonania postanowień umowy, Strony są zobowiązane 
przede wszystkim do polubownego zakończenia sporu. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego, gdyż do umowy nie znajduje zastosowania ustawa z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129). 

5. Spory na tle realizacji niniejszej umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu 
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze Stron. 

 
ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 

 
 
……………………………………                               ………………………………………. 
 
 


