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Załącznik nr 1 do SIWZ. Wzór umowy 

 
                                                     U M O W A nr  

               
zawarta w dniu ………………. w Starogardzie Gdańskim, pomiędzy: 
Gminą Starogard Gdański z siedzibą przy ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdański  
- zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez: 
 …………………………………………………………………………….- Wójta   
a: 
 ………………………………………………………………………………… 
- zwaną w dalszej części Umowy WYKONAWCĄ, 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………….. 
 
1. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zgodnie z art. 39 Ustawy – Prawo  

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na 

pełnienie usługi  inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją ujęcia wody w 

Kręgu.     gm. Starogard Gd.  

 
została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Wykonawca zobowiązuje się do  kompleksowego prowadzenia nadzoru inwestorskiego - 
pełnienia  funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad modernizacją ujęcia 
wody w Kręgu.”  gm. Starogard Gd.     Zakres  rzeczowy nadzorowanych robót   stanowi 

opis zawarty w §3 ust.1 pkt 1.2.  w SIWZ, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.  

 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą pełnienie nadzoru inwestorskiego branży 

-  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych.  

- instalacyjnej  w zakresie; sieci, instalacji   i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych,  

- konstrukcyjno – budowlanej, 

 

3. Zakres świadczonej usługi oraz obowiązki Wykonawcy określone zostały w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. Dokument ten stanowi integralną część umowy. 

 
4. Przedstawicielami Wykonawcy będą osoby, odpowiednio w specjalnościach : 
 

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych. Instalacyjnej.  

-   ………………………………………………………………………………………………….. 
- instalacyjnej  w zakresie; sieci, instalacji   i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych - 
…………………………………………………………………………………………………  

- konstrukcyjno – budowlanej,  
………………………………………………………………………………………………….. 

§ 2 
Wynagrodzenie 

 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego § 1; 
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strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 kodeksu cywilnego w 
wysokości: brutto …………… zł (słownie ………………………………),w tym podatek VAT w 
wysokości ...%,    netto ……………. zł (słownie …………………………………………)  
2.  Zapłata wynagrodzenia  w nastąpi w dwóch  transzach, zastrzeżeniem  ust. 3 w 

następujących  kwotach i terminach ;  
2.1.  Pierwsza  transza w  kwocie 40 %  wynagrodzenia  brutto w  terminie  do dnia 30.08.2019r  
2.2.  Druga  transza w  kwocie 60 %  wynagrodzenia  brutto i  terminie  do dnia 20.12.2019r 
3. Podstawą zapłaty będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez 

Zamawiającego, płatne w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania. 
4.   Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe i nie będzie podlegać jakimkolwiek zmianom, z 

zastrzeżeniem ust. 5 -16 niniejszego paragrafu. Zapłata Wynagrodzenia w pełnej wysokości 

stanowi należyte wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a Wykonawca nie będzie uprawniony 

do jakiegokolwiek wynagrodzenia uzupełniającego, świadczeń dodatkowych, zwrotu wydatków 

lub kosztów.  

 5.   Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 

którym mowa w  ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku 

wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 

1)    zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2)    zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3)    zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 6 -16  , jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

6.   Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust.  ust. 5 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu 

Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 

przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

7.   W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

8.  Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust.  

5. pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w 

odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę 

w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

9.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę zwanych 

dalej Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy 

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o 

których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

10.   W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 

zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących 

Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
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oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

 11.  W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 5 , każda ze Stron może wystąpić do drugiej 

Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz 

z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką 

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła 

bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

12.   W przypadku zmian, o których mowa w ust.  5 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w 

jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 

1)    pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2, lub  

2)    pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników 

świadczących Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 

Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5.  pkt 3. 

13.  W przypadku zmiany, o której mowa w ust.   5 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 

Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 

wyznaczonym terminie, nie krótszym niż  10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie 

wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego 

zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust.   12 pkt 2. 

  14.   W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust.  11, 

Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim 

zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno 

ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

  15.  W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 

częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 11. W takim przypadku przepisy ust. 12-14 oraz  16 stosuje się odpowiednio. 

  16.   Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

 
§ 3 

Termin wykonania zamówienia  

 
1. Nadzór inwestorski prowadzony będzie w terminie od dnia podpisania umowy do czasu 

całkowitego faktycznego zakończenia robót, a także obejmować będzie okres po 
zakończeniu robót, niezbędny do rozliczenia zadania oraz udział w przeglądach 
technicznych w okresie trwania gwarancji i rękojmi wykonanej inwestycji. 

2.  Termin  świadczenia usługi;  od planowanego rozpoczęcia inwestycji  przewidywanego  
w kwietniu  2019r. a  zakończenia w dniu dokonania odbioru końcowego zadania przez 
Zamawiającego, co powinno nastąpić do  20.05.2020 r.)  w tym  1 miesiąc na czynności 
rozliczeniowe.  Termin zakończenia robót  budowlano- montażowych  ustalono- do dnia   
20.11.2019r. po tym terminie do 20.05.2020r.  zaplanowano  prowadzenie  rozruchu 
technologicznego. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do uczestnictwa w komisji odbioru danego etapu robót , 
odbioru końcowego oraz w komisjach odbiorów  gwarancyjnych. 

4. Wykonawca jest zobowiązany w przypadku opóźnienia wykonania roboty budowlanej i 
przesunięcia terminu odbioru do sprawowania nadzoru do dnia zakończenia zadania 
inwestycyjnego 

§ 4 
 

Dokumentowanie pracy wykonawcy 
 

1. Wykonawca jest zobowiązany do nadzorowania budowy w takich odstępach czasu, aby 
była zapewniona skuteczność nadzoru, jednak nie rzadziej niż ……… razy w tygodniu 
oraz na każde żądanie zamawiającego a także, w wyjątkowych sytuacjach niezwłocznie, 
gdy obecność inspektora nadzoru będzie nieodzowna dla toczących się robót 
budowlanych.  

 
2. Dokumentowanie pracy  wszystkich inspektorów  odbywać się będzie zapisami w 

Dzienniku Budowy, a ich każdorazowa obecność na budowie będzie potwierdzana na 
liście, znajdującej się w Urzędzie Gminy w Starogardzie Gd.  
 

3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w przypadku gdy przerwa w nadzorowaniu robót przekroczy 2 tygodnie bez 
podania uzasadnionej przyczyny nie wykonywania obowiązków umownych.  
 

4. W przypadkach losowych na czas nieobecności osoby z zespołu inspektorów, 
Wykonawca zobowiązany jest do zastąpienia go tymczasowo zastępcą  na okres 
nieobecności  (proponowana osoba winna posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje 
i doświadczenie). Zgłoszenie czasowej nieobecności osoby z zespołu inspektorów 
powinno nastąpić w pierwszym dniu jej nieobecności. 
 

5. Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę 
którejkolwiek z osób z zespołu, jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie 
wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy.  

6. O każdorazowej zmianie osób wykonujących przedmiot umowy Wykonawca powiadomi 
pisemnie Zamawiającego. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia powiadomienia Zamawiający 
nie sprzeciwi się przedmiotowej zmianie, zmiana staje się skuteczna wobec 
Zamawiającego.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi się 
będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy.  

8. Wykonawca oświadcza i zapewni, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy 
wykonawców usług, robót budowlanych, podwykonawców, dostawców oraz 
przedstawicieli Zamawiającego w ten sposób, aby nie następowały z jego winy 
opóźnienia w realizacji inwestycji lub poszczególnych etapów jej realizacji.  

9. Pomimo praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy Wykonawca nie ma prawa 
do:  
a) Zwolnienia Wykonawców robót budowlanych z jakichkolwiek ich obowiązków czy 

odpowiedzialności wynikających z umów na roboty bez uzgodnienia z Zamawiającym;  
b) Ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót Wykonawców ustalonych w umowie i 

dokumentacji projektowej lub przekazania robót innym Wykonawcom niż tym, którzy 
zostali wskazani w podpisanych umowach;  

c) Polecenia Wykonawcom robót wykonywania robót wykraczających poza zakres 
przedmiotu zamówienia bez zgody zamawiającego;  

d) Podejmowanie w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z 
prawem, w tym w szczególności z Prawem Zamówień Publicznych, Prawem 
Budowlanym czy Prawem Cywilnym. 
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§ 5 
Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy. 

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

 każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie (poniżej ………. wizyt w 

tygodniu) lub brak potwierdzenia pobytu na liście o której mowa w §4 ust.2- w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2ust. 1. 

 Odstąpienie lub rozwiązanie  od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- 
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 2ust. 1 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za: 

 odstąpienie  lub rozwiązanie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 
2ust. 1. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych z należytego Wykonawcy 
wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także dochodzenia ich 
na zasadach ogólnych. 

4. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, stronom 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody.  

§ 6 
KLAUZULE WALORYZACYJNE 

 
1.    Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
wysokości wynagrodzenia określonego w § 2 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach: 
1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2)     w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
podstawie art. 2 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę, 
3)     w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
- jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez 
Wykonawcę. 
2.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i 
usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego  Wykonawcy po zmianie 
Umowy. 
3.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie 
kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, 
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a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek 
powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający 
oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 
pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia 
w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej. 
4.  W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu 
Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 
zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.  Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się 
wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem 
zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację 
wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 
Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 
niniejszego paragrafu. 
5.  Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia  z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1), 2)  
i 3)  obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio  stawki 
podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 
6.    Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na 
zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem 
odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 
7.  Pozostałe dopuszczalne przypadki zmian niniejszej umowy zawarte są w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia.  
8. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności 
§ 7 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie Przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa Zamówień Publicznych oraz Prawa Budowlanego.  

2. W przypadku powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Strony poddadzą się 
rozstrzygnięciom sądowi właściwemu dla miejsca i siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

Niniejszą  umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 
Zamawiającego i 1 egz.  dla Wykonawcy 

§ 9 

 

Wykaz załączników do Umowy, które  stanowią integralna cześć umowy: 
- Oferta przetargowa 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
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