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Część 2: Wzór umowy 
 
DLA 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  
NA USŁUGI 

przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U.  z 2006r., Nr 164, poz. 1163 z późn. zm., zwanej dalej 

„ustawą – Pzp”) 

 
Pełnienie funkcji In Ŝyniera dla przedsi ęwzięcia  
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Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i pod atkowych” 
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UMOWA nr ......................... - Wzór 

 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA WYKONANIE USŁUGI: 

 
Pełnienie funkcji In Ŝyniera dla przedsi ęwzięcia „Budowa Centrum 

Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja   
i centralizacja systemów celnych i podatkowych” 

. 

Niniejsza Umowa zawarta dnia ............................ roku  w ......................................... 

pomiędzy: 

Skarbem Państwa – Ministerstwem Finansów z siedzibą w Warszawie 

ul. Świętokrzyska 12 

reprezentowanym przez: 

………………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................ 

zwanym dalej Zamawiającym 

 a 

........................................................................................................................................ 

adres: 
....................................................................................................................................... 

NIP: .....................................................................   KRS: .............................................. 

reprezentowanym przez:  

........................................................................................................................................ 

zwanym dalej InŜynierem 

InŜynier został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 
164 poz. 1163 z późn. zm.), na podstawie oferty InŜyniera z dnia 
...................................... 

Na podstawie niniejszej Umowy Strony ustalają, co następuje: 

§ 1 

INTEGRALNA CZĘŚĆ 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 
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a) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia  (przed zawarciem umowy 
zostanie uzupełniony zgodnie z częścią 3 niniejszej SIWZ), 

b) Załącznik nr 2 - Wykaz osób, które b ędą wykonywa ć zamówienie lub 
będą uczestniczy ć w wykonywaniu zamówienia (przed zawarciem umowy 
zostanie uzupełniony zgodnie ofertą InŜyniera), 

c) Załącznik nr 3 - Formularz Oferty , 
d) Załącznik nr 4- Studium Analityczno - Projektowe Centru m Przetwarzania 

Danych z dnia 11 lipca 2007 r.   

§ 2 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest usługa polegająca na Zarządzaniu i pełnieniu 
funkcji InŜyniera dla przedsięwzięcia „Budowa Centrum Przetwarzania Danych w 
ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” w 
oparciu o „Warunki Kontraktowe na Budowę dla robót inŜynieryjnych i 
budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” FIDIC; 3. wydanie angielsko 
- polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie 1. wydania 1999). 

2. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z poniŜszym harmonogramem: 

 
Etap Umowy 

 
Szacunkowy okres realizacji 

(trwania) Etapu Umowy 
Etap I   - Kontrola wykonania i odbiór 
dokumentacji projektowej: 

1. Kontrola i odbiór koncepcji wielobranŜowej 
oraz projektu budowlanego. 

 
2. Kontrola i odbiór projektów wykonawczych, 

przedmiarów robót, kosztorysów 
inwestorskich, specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 
20 dni od dnia przekazania 

dokumentacji przez 
Zamawiaj ącego 

 
20 dni od dnia przekazania 

dokumentacji przez 
Zamawiaj ącego 

Etap II –  Współdziałanie z Zamawiaj ącym w 
wyborze Wykonawcy robót budowlanych: 

1. Przygotowanie dokumentacji przetargowej, w 
tym projektu umowy z Wykonawcą robót 
budowlanych. 

 
2. Udział w pracach komisji powołanej do 

przygotowania i przeprowadzenia 
postępowania (na wybór Wykonawcy robót 
budowlanych) 

  

 
w terminie 15 dni od dnia 
przekazania dokumentacji 

projektowej 
 
 

od dnia publikacji 
ogłoszenia do dnia 

podpisania umowy z 
Wykonawc ą robót 

budowlanych 
Etap III – Budowa Centrum Przetwarzania Danych  
– czynności do potwierdzenia Rozliczenia Końcowego 

do dnia potwierdzenia 
Rozliczenia Ko ńcowego  

 



Projekt „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” 
 

___________________________________________________________________ 
Część 2 SIWZ – Wzór umowy  

 
4/15 

Etap Umowy 
 

Szacunkowy okres realizacji 
(trwania) Etapu Umowy 

Etap IV- Okres gwarancji (Okres zgłaszania wad w 
ramach gwarancji i r ękojmi)  

do 36 miesi ęcy 
licz ąc od dnia wystawienia 
Świadectwa Przej ęcia  

(do 30 wrze śnia 2012r.)  
 

 

3. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia 
stanowiący Załącznik nr 1 do Umowy. InŜynier zobowiązuje się wykonać z 
naleŜytą starannością wymaganą od profesjonalisty obowiązki określone w 
Załączniku Nr 1 do Umowy oraz wszelkie obowiązki wynikające ze SIWZ, oferty 
oraz przepisów obowiązującego prawa, w szczególności prawa budowlanego i 
prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz przepisów 
wykonawczych. 

4. InŜynier oświadcza, Ŝe znana jest mu treść „Warunków kontraktowych na Budowę 
dla robót inŜynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” 
/FIDIC 3. wydanie angielsko - polskie niezmienione 2005 (tłumaczenie 1. wydania 
1999). 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie 
InŜyniera.  

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci InŜynierowi w oparciu o kwoty 
określone  
w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy: 

 Kwotę  netto: ……………......................…. zł 

 Słownie:  .............................................................................................................. zł 

Plus podatek VAT w wys. ..............%, tj. w kwocie: ..............................................zł 

 Słownie:  ...............................................................................................................zł 

 Co stanowi wynagrodzenie brutto w wysokości: …………….................................zł 

 Słownie:  ...............................................................................................................zł 

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. 

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. 
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§ 4 

SPOSÓB ZAPŁATY 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych InŜyniera 
dla Zamawiającego, których podstawę wystawienia będą stanowić potwierdzenia, 
o których mowa w ust. 6-9 odnoszące się do poszczególnych etapów. 

2. Walutą rozliczania Umowy jest PLN.  

3. InŜynier wskaŜe w ciągu 14 dni od daty zawarcia Umowy numery rachunku 
bankowego, na który Zamawiający przekazywać będzie naleŜne wynagrodzenie. 

4. InŜynier jest zobowiązany do prowadzenia pełnej, dokładnej i systematycznej 
dokumentacji (Raportów, dokumentacji księgowej itd.) w takiej formie i tak 
szczegółowo, aby była wystarczająca dla dokładnego ustalenia kwoty 
wystawionej faktury.  

5. Zamawiający jest zobowiązany do dokonywania płatności na rzecz InŜyniera w 
terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury InŜyniera wraz z oryginałem odpowiedniego protokołu. 

6. Za prace wykonywane przez InŜyniera w Etapie I –  Kontrola wykonania i 
odbiór dokumentacji projektowej  płatność odbędzie się jednorazowo w 
wysokości 10% wynagrodzenia brutto, tj. ..................................PLN. Podstawą 
wystawienia faktury przez InŜyniera dla tej części wynagrodzenia jest wykonanie 
wszystkich czynności i opracowań określonych w  części II w pkt 2.2.1 załącznika 
nr 1 i protokolarne przyjęcie przez Zamawiającego bez zastrzeŜeń opinii, o 
których mowa w tym pkt.  

7. Za prace wykonywane przez InŜyniera w Etapie II - Współdziałanie z 
Zamawiaj ącym w wyborze Wykonawcy robót budowlanych  płatność odbędzie 
się jednorazowo w wysokości 10% wynagrodzenia brutto tj. 
..................................PLN. Podstawą wystawienia faktury przez InŜyniera dla tej 
części wynagrodzenia jest wykonanie wszystkich czynności i opracowań 
określonych w  części II w pkt 2.2.2 załącznika nr 1 i protokolarne przyjęcie przez 
Zamawiającego bez zastrzeŜeń opinii, o których mowa w tym pkt. oraz 
potwierdzenie podpisania przez Zamawiającego umowy o roboty budowlane z 
wyłonionym Wykonawcą.  

8. Za czynności wykonywane przez InŜyniera w Etapie III – Budowa Centrum 
Przetwarzania Danych , za wystawienie Świadectwa Przejęcia płatności 
przejściowe dokonywane będą zgodnie z postępem finansowym 
(i proporcjonalnie) do wykonania robót Kontraktu, łącznie do wysokości 70% 
wynagrodzenia brutto, tj. ..................................PLN. Podstawą wystawienia faktur 
przez InŜyniera dla tej części wynagrodzenia jest wykonanie czynności 
określonych w części II od pkt. 2.2.3 do 2.2.7 załącznika nr 1 oraz przyjęcie 
Raportów Przejściowych i Raportu Końcowego z wykonania Kontraktu zgodnie z 
pkt. 2.2.7 części II załącznika nr 1. Raporty będą przyjęte Protokółem Odbioru 
podpisanym przez upowaŜnionych przedstawicieli Zamawiającego bez 
zastrzeŜeń. Płatności przejściowe płatne co 3 miesiące, zostaną wypłacone w 
ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury przejściowej. 

9. Za czynności wykonywane przez InŜyniera w Etapie IV – Okres gwarancji 
płatności dokonywane będą co 6 miesięcy, łącznie do wysokości 10% 
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wynagrodzenia brutto tj. ..................................PLN. Podstawą wystawienia faktury 
przez InŜyniera dla tej części wynagrodzenia jest wykonanie wszystkich 
czynności Kontraktu zgodnie z pkt. 2.1.5 części II załącznika nr 1 na podstawie 
raportów o których mowa w § 6 ust. 4. 

10. Płatności określone w ust. 8 będą realizowane od dnia zawarcia Kontraktu do 
dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Kontraktu i przyjęcia Raportu 
końcowego z wykonania Kontraktu. Przy czym ostatnia z płatności przejściowych 
zostanie dokonana po przyjęciu przez Zamawiającego Raportu końcowego z 
wykonania Kontraktu na zasadach przyjętych dla Raportu Przejściowego. 

11. Za dzień zapłaty uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

§ 5 

TERMINY 

1. Termin zakończenia prac InŜyniera to jest termin zakończenia Umowy: 30 
września 2012r.  

2. Przewidywany termin realizacji budowy Centrum Przetwarzania Danych: lata 
2009-2010 

3. InŜynier zobowiązany jest w terminach podanych w części II załącznika nr 1 
przekazać Zamawiającemu wymagane opinie i wykonane dokumenty. 

§ 6 

RAPORTY 

1. InŜynier zobowiązany jest przygotować Raport Wstępny w terminie do 15go dnia 
od dnia podpisania Kontraktu na roboty budowlane.  

2. InŜynier zobowiązany jest przygotowywać i dostarczać Zamawiającemu Raporty 
miesięczne z postępu Kontraktu i ze stanu realizacji Umowy InŜyniera obejmujące 
miesiąc kalendarzowy, w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
którego dotyczy Raport. Raporty miesięczne będą przedkładane od daty 
podpisania Kontraktu. 

3. InŜynier zobowiązany jest przygotowywać i dostarczać Zamawiającemu Raporty 
Przejściowe (Kwartalne) z postępu Kontraktu i ze stanu realizacji Umowy 
InŜyniera w trakcie etapu III „Budowa Centrum Przetwarzania Danych” 
obejmujące 3 miesiące  kalendarzowe, w terminie do 10go dnia miesiąca 
następującego po 3-ech miesiącach, których dotyczy Raport. Raporty 
Przejściowe będą przedkładane od daty podpisania Kontraktu. Zaakceptowane 
przez Zamawiającego Raporty Przejściowe (Kwartalne) przyjęte bez zastrzeŜeń 
Protokółem Odbioru stanowią podstawę płatności InŜyniera, ale od dnia 
podpisania  Kontraktu   do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia. Przy czym 
ostatnia z płatności kwartalnych zostanie wypłacona po przyjęciu bez zastrzeŜeń 
przez Zamawiającego Raportu końcowego z wykonania Kontraktu. Raport 
końcowy z wykonania Kontraktu będzie przyjęty Protokółem Odbioru bez 
zastrzeŜeń. 

4. InŜynier zobowiązany jest przygotowywać i dostarczać Zamawiającemu Raporty 
Przejściowe (Półrocze) ze stanu realizacji Umowy InŜyniera w trakcie etapu 
IV„Okres gwarancji (Okres zgłaszania wad w ramach gwarancji i rękojmi)” 
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obejmujące 6 miesięcy  kalendarzowych, w terminie do 10go dnia miesiąca 
następującego po 6-u miesiącach, których dotyczy Raport. Zaakceptowane przez 
Zamawiającego Raporty Przejściowe (Półroczne)  przyjęte Protokółem Odbioru 
bez zastrzeŜeń stanowią podstawę płatności InŜyniera. 

5. InŜynier zobowiązany jest przygotowywać i dostarczyć Zamawiającemu Raport 
Końcowy z wykonania Kontraktu według stanu na dzień ukończenia Kontraktu 
rozumianego jako dzień wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

6. InŜynier zobowiązany jest przygotować i dostarczyć Zamawiającemu Raport 
końcowy z wykonania Umowy w terminie najpóźniej do 10go dnia po dacie 
zakończenia Umowy (rozumianego jako termin zakończenia Okresu Zgłaszania 
Wad wraz z wystawieniem przez InŜyniera: Świadectwa Wykonania i 
Ostatecznego Świadectwa Płatności i zwolnienia Zabezpieczenia naleŜytego 
wykonania Kontraktu na roboty).  

7. Zakres i formę Raportów, o których mowa w niniejszym paragrafie określa część 
II punkt 2.2.7 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do 
Umowy. 

8. Prace wykonywane przez InŜyniera w okresie Etapu I – III, które są opisane w 
części II pkt 2.2.1-2.2.3 załącznika nr 1, będą odbierane protokolarnie. 

9. Zamawiający, w terminie do 15 dni dla Raportów i Protokółów od daty otrzymania 
kaŜdego z Raportów i Protokółów, powiadomi pisemnie InŜyniera o jego przyjęciu 
lub odrzuceniu, z podaniem przyczyn ich odrzucenia.  

10. JeŜeli Zamawiający nie przekaŜe na piśmie Ŝadnych uwag do Raportów i 
Protokołów w terminie jak wyŜej od daty ich otrzymania, Raporty będą uwaŜane 
za zatwierdzone przez Zamawiającego. 

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

§ 7 

ZABEZPIECZENIE NALE śYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. InŜynier wnosi zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy najpóźniej w dacie 
podpisania Umowy w kwocie stanowiącej 10% wynagrodzenia brutto za 
wykonanie całego przedmiotu Umowy. 

2. Zabezpieczenie to jest wniesione w formie: 
...................................................................................................  

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu InŜynier wpłaca na rachunek bankowy 
Zamawiającego w Banku .................................................................................. 

4. Zamawiający zwróci InŜynierowi zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy 
wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było 
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji 
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek InŜyniera, w następujący sposób: 
- 100% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całego 
przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonany, to 
jest od daty przyjęcia przez Zamawiającego Raportu końcowego z wykonania 
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Umowy przyjętego Protokółem Odbioru podpisanym przez upowaŜnionych 
przedstawicieli Zamawiającego. 

5. Udzielone gwarancje lub poręczenia muszą być: bezwarunkowe, nieodwołalne, 
płatne na pierwsze pisemne Ŝądanie i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, a wszelkie spory ich dotyczące podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z 
prawem Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla 
siedziby Zamawiającego. 

6. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wygaśnięcia 
waŜności zabezpieczenia InŜynier ma obowiązek przedstawić nowy dokument 
zabezpieczenia w terminie 7 dni od zajścia wyŜej powołanych okoliczności, a w 
razie nie przedstawienia Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia za 
wykonane roboty zabezpieczenie naleŜytego wykonania Umowy w wysokości 
podanej w Umowie, na co InŜynier wyraŜa zgodę. 

7. Koszty związane z wystawieniem dokumentów, o których mowa w punkcie 5 dla 
zabezpieczenia naleŜytego wykonania Umowy ponosi InŜynier. 

8. W przypadku nienaleŜytego wykonania przedmiotu Umowy kwota zabezpieczenia 
wraz z odsetkami lub jego część niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad 
będzie wykorzystana przez Zamawiającego do zgodnego z Umową wykonania 
przedmiotu Umowy lub do pokrycia roszczeń objętych zabezpieczeniem, na co 
InŜynier wyraŜa zgodę. 

§ 8 

UBEZPIECZENIE 

1. W okresie obowiązywania niniejszej Umowy InŜynier zobowiązuje się posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 700 000 zł 
(słownie: siedemset tysięcy zł). 

2. Oryginał polisy lub inny dokument potwierdzający zawarcie Umowy 
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 wraz z dowodem opłacenia składek na to 
ubezpieczenie, InŜynier okaŜe Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy. 
Umowy kontynuujące ubezpieczenie wraz z dowodem opłacenia składek na to 
ubezpieczenie będzie przedkładał Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty 
wygaśnięcia poprzedniej Umowy ubezpieczenia.  

§ 9 

KORESPONDENCJA 

1. KaŜde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub 
zaświadczenie Zamawiającego lub osoby przez niego upowaŜnionej lub InŜyniera 
będzie dokonywane w formie pisemnej, z zastrzeŜeniem ust. 3 niniejszego 
paragrafu. 

2. Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a 
InŜynierem będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. 
Korespondencja wysłana telefaksem lub pocztą elektroniczną musi być 
kaŜdorazowo bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub 
doręczoną osobiście na adresy wymienione poniŜej: 
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Dla Zamawiającego: 

Nazwisko; 
imię 

.................................................................................................... 
 

Adres .................................................................................................... 

Telefon ..................................................................................................... 

Fax ..................................................................................................... 

e-mail ..................................................................................................... 

Dla InŜyniera: 

Nazwisko; 
imię .................................................................................................... 

Adres .................................................................................................... 

Telefon ..................................................................................................... 

Fax ..................................................................................................... 

e-mail ..................................................................................................... 

3. KaŜde polecenie Zamawiającego, lub osoby przez niego upowaŜnionej 
przekazane ustnie InŜynierowi jest skuteczne od momentu jego przekazania i 
powinno być potwierdzone w formie pisemnej w terminie do 2 dni roboczych od 
jego przekazania.  

4. InŜynier zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Zamawiającego. W 
przypadku, kiedy InŜynier stwierdzi, Ŝe polecenie  Zamawiającego wykracza poza 
uprawnienia Zamawiającego lub poza zakres Umowy, w terminie 2 dni roboczych 
od dnia otrzymania takiego polecenia powiadomi pisemnie o tym 
Zamawiającego, przedstawiając swoje stanowisko. 

5. Zamawiający przekaŜe swoją decyzję InŜynierowi w terminie 3 dni roboczych od 
daty otrzymania powiadomienia. Decyzja Zamawiającego będzie ostateczna.  

§ 10 

WSPÓLNE WYKONANIE 

/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 upowaŜnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich 
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upowaŜniony jest takŜe 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 
……………………………………………………….. 
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4. Postanowienia Umowy dotyczące InŜyniera stosuje się odpowiednio do 
Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. 

5. W terminie 7 dni przed podpisaniem Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie 
Umowę przedłoŜą Zamawiającemu kopię porozumienia określającego: zakres 
obowiązków kaŜdego z Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy, termin 
związania porozumieniem na czas nie krótszy, niŜ czas wynikający z niniejszej 
Umowy, wskazanie Pełnomocnika, zapis o wspólnej i solidarnej 
odpowiedzialności w zakresie realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 11 

PODWYKONAWSTWO  

1. InŜynier jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonanie części zamówienia 
z innymi podmiotami posiadającymi określone uprawnienia w zakresie zgodnym z 
Ofertą. 

2.  InŜynier 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 
InŜyniera przedstawiający cześć zamówienia, którego wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej 
wykonania. 

3.  Zamawiający powiadomi InŜyniera o swojej decyzji w terminie do 14 dni 
kalendarzowych od otrzymania wniosku, z podaniem powodów w przypadku 
odmowy udzielenia zgody. 

4.  InŜynier ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania 
samego InŜyniera.  

5.  Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez 
podwykonawcę nie zwalnia Inzyniera z jakichkolwiek jego zobowiązań 
wynikających z niniejszej Umowy. 

6.  Płatności w stosunku do Podwykonawców muszą być zgodne z przepisami 
ustawy Kodeks Cywilny. 

§ 12 

OSOBY, KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB B ĘDĄ 
UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

1. InŜynier moŜe proponować zmianę osób, które będą wykonywać zamówienie lub 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, przedstawionych w Załączniku 
nr 2 do Umowy. Zmiana taka jest moŜliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego, akceptującego nową osobę. 

2. InŜynier z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, o których mowa w ust. 1  
w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych ww. osób; 
b) nie wywiązywania się ww. osób z obowiązków wynikających z Umowy;  
c) jeŜeli zmiana ww. osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezaleŜnych od InŜyniera (np. rezygnacji, itp.). 
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3. Zamawiający moŜe zaŜądać od InŜyniera zmiany ww. osoby, jeŜeli uzna, Ŝe nie 
wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

4. W przypadku zmiany ww. osoby, nowa osoba musi mieć kwalifikacje i 
uprawnienia określone dla danego specjalisty w Załączniku nr 2 do Umowy. 

5. InŜynier obowiązany jest zmienić ww. osoby zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego  
w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

§ 13 

URLOPY OSÓB, KTÓRE B ĘDĄ WYKONYWAĆ ZAMÓWIENIE LUB B ĘDĄ 
UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA 

1. W okresie wykonywania Umowy InŜynier moŜe udzielić urlopu osobom, o których 
mowa w § 12 ust. 1 na następujących warunkach: 

a) terminy urlopów zostaną uprzednio zatwierdzone przez Zamawiającego,  

b) InŜynier zobowiązany jest wskazać terminy urlopów oraz zaproponować 
osoby zastępujące z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem,  

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

2. Do osób zastępujących znajduje odpowiednie zastosowanie treść § 12 ust 4. 

§ 14  

KARY UMOWNE 

1. W przypadku gdy InŜynier dopuszcza się opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 
umowy, dostarczania raportów, opracowań, dokumentów i opinii w terminach 
określonych w § 5 i 6 i Załączniku nr 1, obowiązków określonych w Załączniku  
nr 1 oraz obowiązków określonych ” w oparciu o „Warunki Kontraktowe na 
Budowę dla robót inŜynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 
Zamawiającego” FIDIC; 3. wydanie angielsko - polskie niezmienione 2005 
(tłumaczenie 1. wydania 1999) dla przedsięwzięcia „Budowa Centrum 
Przetwarzania Danych w ramach projektu Konsolidacja i centralizacja systemów 
celnych i podatkowych” zobowiązany będzie do zapłaty tytułem kary umownej 
kwoty  
w wysokości w 0,02 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 Umowy za 
kaŜdy dzień opóźnienia. 

2. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy przez InŜyniera, 
InŜynier zobowiązany będzie do zapłaty tytułem kary umownej kwoty w wysokości 
10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 3 Umowy, za kaŜdy 
przypadek niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. Przez 
niewykonanie umowy rozumie się nie podjęcie w terminie czynności do których 
InŜynier był zobowiązany w umowie lub w Załączniku nr 1 do umowy. Przez 
nienaleŜyte wykonanie rozumie się zrealizowanie obowiązków określonych w 
umowie lub w Załączniku nr 1 do Umowy w sposób niezgodny z zawartymi tam 
wymogami. Przez nienaleŜyte wykonanie umowy rozumie się równieŜ opóźnienie 
w wykonaniu przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 1 przekraczającą 3 
miesiące. 

3. W razie braku współpracy lub nienaleŜytej współpracy z Projektantem i 
Wykonawcą robót budowlanych InŜynier zapłaci Zamawiającemu karę w 
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wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 Umowy.  
4. W razie odstąpienia od wykonania umowy InŜynier zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 
Umowy.  

5. W kaŜdym przypadku, gdy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych 
moŜe je automatycznie potrącić z kaŜdych sum naleŜnych InŜynierowi lub/i 
skorzystać z zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  

6. NiezaleŜnie od kar umownych, w przypadku niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania umowy, Zamawiający jest upowaŜniony do odstąpienia od umowy bez 
wyznaczania dodatkowego terminu. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowań przewyŜszających wysokość kwot kar umownych. 

8. JeŜeli jakiekolwiek Przejściowe Świadectwo Płatności zostanie zakwestionowane 
i  powstanie konieczność zapłaty odsetek od nieprawidłowości rozumianych jako 
nienaleŜne wydatkowanie środków z Unii Europejskiej to odsetki te zostaną 
zwrócone  przez InŜyniera Zamawiającemu. Ponadto  kwota odsetek zostanie 
powiększona o  naliczone odsetki od nieprawidłowo wypłaconych środków 
własnych Zamawiającego. 

§ 15 

MATERIAŁY 

Zamawiający dostarczy InŜynierowi materiały określone w pkt. II i III Załącznika nr 1 
w terminach podanych w Załączniku 1; pozostałe w terminie do 7 dni 
kalendarzowych od daty podpisania Umowy.  

§ 16 

ZMIANA UMOWY 

1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru InŜyniera chyba, Ŝe konieczność 
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było 
przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są korzystne dla 
Zamawiającego. 

2. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyŜszego jest niewaŜna. 
3. Umowa jest niewaŜna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu 

zamówienia zawarte w Załączniku nr 1.  

§ 17 

DOKUMENTY 

1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie InŜynierowi wszelkie znajdujące się w jego 
posiadaniu informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania 
Umowy. InŜynier zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu 
wykonania Umowy. 

2. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego InŜynier zobowiązany jest udostępnić lub 
wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym 
celu InŜynier zezwoli osobie upowaŜnionej przez Zamawiającego skontrolować 
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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 InŜyniera w związku z 
wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to 
konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane lub ujawniane przez InŜyniera 
bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

4. InŜynier oraz jego personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania 
Umowy oraz po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno InŜynier, jak i 
zatrudniony lub zaangaŜowany przez niego personel nie będą przekazywać ani 
rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z 
wykonywaniem Umowy chyba, Ŝe uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę 
Zamawiającego. Ponadto nie będą oni wykorzystywać ze szkodą dla 
Zamawiającego Ŝadnych przekazanych im informacji oraz wyników opracowań, 
prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy. 

§ 18 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

1. InŜynier przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w 
§ 3 ust.3, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 
2006, Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej 
Umowy na wszystkich polach eksploatacji znanych w czasie odbioru, w 
szczególności na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie uŜywania, 
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, uŜyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŜ określony w pkt d - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 
i reemitowanie, a takŜe publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 
kaŜdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

 
2. InŜynier wyraŜa zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego opracowań, w tym 

modyfikacji projektów/opracowań/opinii oraz na wykonywanie przez 
Zamawiającego zaleŜnego prawa autorskiego w zakresie, o którym mowa w  
ust. 1.  

§ 19 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy nie leŜy 
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.  



Projekt „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” 
 

___________________________________________________________________ 
Część 2 SIWZ – Wzór umowy  

 
14/15 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 InŜynier moŜe Ŝądać wyłącznie 
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania i zatwierdzonej przez 
Zamawiającego części Umowy. 

 
 

§ 20 
 

INTERPRETACJE 

1. Odniesienia do paragrafów, ustępów i załączników są odniesieniami do 
paragrafów, ustępów i załączników Umowy. 

2. Odniesienia do dokumentu lub Umowy naleŜy rozumieć jako odniesienia do 
dokumentu lub Umowy wraz z wniesionymi poprawkami, uzupełnieniami oraz 
innymi zmianami. 

3. Załączniki stanowią integralną część Umowy. 

4. Określenia wskazujące na liczbę pojedynczą dotyczyć będą równieŜ liczby 
mnogiej i na odwrót, w zaleŜności od kontekstu. 

5. Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych. 

6. Terminy określone w dniach, tygodniach, miesiącach, latach odnoszą się do dni, 
tygodni, miesięcy, lat kalendarzowych, chyba Ŝe Umowa stanowi inaczej. Bieg i 
upływ terminów przyjmuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

§ 21 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie kwoty naleŜne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych 
mogą być potrącane z bieŜących płatności realizowanych na rzecz InŜyniera. 

2. Strony mogą ponad zastrzeŜone w Umowie kary umowne dochodzić 
odszkodowań na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody. 

3. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane 
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne 
przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa 
budowlanego oraz przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie 
pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

6. Oświadczenia woli związane z wykonaniem niniejszej Umowy powinny być 
składane w formie pisemnej pod rygorem uznania za niewaŜne. Za formę 
pisemną uznaje się takŜe faks, telefaks, e-mail z potwierdzeniem odbioru. 

7. NiewaŜność któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie powoduje 
niewaŜności pozostałych. JeŜeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy 
będzie niewaŜne w całości lub części, nie będzie to mieć wpływu na moc 
obowiązującą pozostałej jej części. W takim przypadku  Strony zastąpią niewaŜne 
postanowienie postanowieniem mającym moc prawną, które odpowiadać będzie 
w moŜliwie najpełniejszym zakresie celowi niewaŜnego postanowienia i będzie 
miało w istotnym stopniu równowaŜne skutki ekonomiczne. 
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8. ……….. i ……. Wspólnie i solidarnie odpowiadają wobec Zamawiającego za 
zobowiązania wynikające z Umowy.  

9. Przeniesienie wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 
przez InŜyniera, wymaga pisemnej zgody pod rygorem niewaŜności udzielonej 
przez Zamawiającego. 

10. Językiem Umowy, wszelkiej korespondencji, faktur i dokumentów sporządzonych 
przez Projektanta  jest język polski. 

11. Strony niniejszej umowy zgadzają się, Ŝe treść i warunki niniejszej umowy są 
poufne. 

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

13. Umowa wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 
14. Zamawiający zastrzega sobie dodanie do umowy dodatkowych załączników przy 

jej podpisaniu. Dodatkowe załączniki będą stanowiły integralną część Umowy. 

 

 

INśYNIER       ZAMAWIAJ ĄCY 

 


