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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA nr ……………….. (projekt) 

 

zawarta w dniu …..………………... w Rzeszowie (dalej Umowa) w wyniku rozstrzygnięcia przetargu 

nieograniczonego pomiędzy: 

Stowarzyszeniem Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego z siedzibą w Rzeszowie, Rynek 5, 35-064 Rzeszów, 

reprezentowanym przez ……………………………………………………, zwanym dalej Stowarzyszeniem ROF, 

Gminą Boguchwała z siedzibą w Boguchwale, ul. ………., NIP ………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………., 

Gminą Chmielnik z siedzibą w Chmielniku, ul. ………., NIP ………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………., 

Gminą Czarna z siedzibą w Czarnej, ul. ………., NIP ………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………., 

Gminą Czudec z siedzibą w Czudcu, ul. ………., NIP ………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………., 

Gminą Głogów Małopolski z siedzibą w Głogowie Małopolskim, ul. ………., NIP ………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………., 

Gminą Krasne z siedzibą w Krasnem, ul. ………., NIP ………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………., 

Gminą Lubenia z siedzibą w Lubeni, ul. ………., NIP ………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………., 

Gminą Miastem Łańcut z siedzibą w Łańcucie, ul. ………., NIP ………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………., 

Gminą Łańcut z siedzibą w Łańcucie, ul. ………., NIP ………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………., 

Gminą Miasto Rzeszów z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 1, 35-064 Rzeszów, NIP 8130008613, 

reprezentowaną przez: …………………………………………………………., 

Gminą Świlcza z siedzibą w Świlczy, ul. ………., NIP ………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………., 
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Gminą Trzebownisko z siedzibą w Trzebownisku, ul. ………., NIP ………., reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………., 

Gminą Tyczyn z siedzibą w Tyczynie, ul. ………., NIP ………., reprezentowaną przez: 

………………………………………………………….,  

zwanymi dalej Gminami, a łącznie ze Stowarzyszeniem ROF Zamawiającym lub Zamawiającymi, 

 

a ......................................................................, z siedzibą w ................................................................ 

NIP: ........................ KRS: ….............., 

reprezentowaną (-ym) przez: …………………………………………………………………………………………………... 

zwaną(-nym) dalej IK, 

 

 

§ 1. 

Definicje oraz stosowane terminy i skróty  

O ile treść Umowy nie stanowi inaczej, poniższe terminy lub zwroty oraz skróty użyte w Umowie mają 

następujące znaczenie: 

1.  Stowarzyszenie ROF – Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego 

2.  Gminy – Gminy wchodzące w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego ( 

3.  KE – Komisja Europejska stanowiąca organ wykonawczy Unii Europejskiej 

(UE) i reprezentujący interesy Unii jako całości 

4.  IZ – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020  

5.  Projekt –

  

projekt pn. „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt 

parasolowy”, współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 (Działanie 3.4 ROZWÓJ OZE – 

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE - Szczegółowego Opisu 

Osi Priorytetowych). 

6.  Umowa 

o dofinansowanie 

– Umowa  zawarta w dniu 30.06.2017 nr RPPK.03.04.00-18-001/17 

pomiędzy IZ a Zamawiającym określająca warunki na jakich zostanie 

dokonane dofinansowanie wydatków poniesionych 

przez Zamawiającego na realizację Projektu 

7.  IK – IK – Inżynier Kontraktu dla Projektu – podmiot realizujący usługę 

polegającą na pełnieniu nadzoru nad realizacją inwestycji w ramach 

projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt 

parasolowy” 

8.  Personel – pracownicy i inne osoby, którymi IK posługuje się w wykonywaniu 

Umowy, podwykonawcy, którym IK powierza wykonania umowy 
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9.  OPZ – oznacza Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik nr 3 

do SIWZ 

10.  Dokument – każde dowolne opracowanie będące efektem realizacji Umowy, a w 

szczególności stanowiące koncepcje rozwiązania technicznego lub 

prawnego, dokumentację techniczną, dokumentację projektową, 

projekt umowy, wzór opracowania, inne projekty, opinie, analizy, 

stanowiska, specyfikacje, mapy, rozliczenia, raporty, sprawozdania, 

inne wymagane Umową, przepisami prawa krajowego i unijnego 

oraz wytycznymi IZ, oraz Unii Europejskiej (dalej UE) sporządzone 

lub dostarczone przez Wykonawcę 

11.  Kontrakt – umowa na realizację zamówienia pn. Dostawa i montaż instalacji 

fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu 

„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”. 

zawierana pomiędzy Zamawiającym a Podmiotem zewnętrznym 

12.  Wykonawca Kontraktu – Podmiot, któremu udzielono zamówienia publicznego na realizację 

zamówienia pn. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla 

Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na 

terenie ROF – projekt parasolowy” 

13.  Uczestnicy projektu – należy rozumieć Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu dla Projektu, 

Wykonawców Kontraktu, podwykonawców. 

14.  Strona – Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu 

15.  Strony – Zamawiający i Wykonawca łącznie 

16.  Pzp – należy rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  

17.  Dzień roboczy – oznacza każdy dzień od poniedziałku do soboty, który nie jest 

ustawowo wolny od pracy 

18.  Użyte w treści OPZ lub Umowy słowa „przygotować, sporządzić, przedstawić” które dotyczą 

w szczególności dokumentów, należy rozumieć jako przygotowanie i przedstawienie oraz 

przekazanie Zamawiającemu co najmniej po jednym egzemplarzu dokumentu w formie 

papierowej (wydruk kolorowy) i elektronicznej w formacie zgodnym z Microsoft Office 2003 

(w wersji edytowalnej, w tym z aktywnymi formułami) i  dodatkowo w formacie zgodnym 

z Acrobat Reader  chyba że treść OPZ lub Umowy stanowią inaczej. 

19.  Przez prawidłową realizacje Projektu należy rozumieć realizację Projektu zgodnie z warunkami 

określonymi w umowie o dofinansowanie Projektu, w szczególności realizację w określonych: 

terminie, budżecie, i jakości. 

 

§ 2. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem umowy jest Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK), w tym pełnienie nadzoru nad 

realizacją inwestycji - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach 

projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy” dla 2796 instalacji 

fotowoltaicznych (zamówienie podstawowe).  
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2. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Załączniku nr 4 do SIWZ – Opis przedmiotu 

Zamówienia (OPZ) 

3. W ramach przedmiotu umowy realizowany będzie montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gmin 

wchodzących w skład Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego tj.: 

1) Gmina Boguchwała, 

2) Gminą Chmielnik, 

3) Gmina Czarna, 

4) Gmina Czudec, 

5) Gmina Głogów Małopolski, 

6) Gmina Krasne, 

7) Gmina Lubenia, 

8) Gmina Miasto Łańcut, 

9) Gmina Łańcut, 

10) Gmina Miasto Rzeszów, 

11) Gmina Świlcza, 

12) Gmina Trzebownisko, 

13) Gmina Tyczyn. 

4. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w szczególności zgodnie z: 

1) Umową, 

2) OPZ,  

3) SIWZ, 

4) ofertą IK. 

5. Wszystkie wymienione w ust. 4 niniejszego paragrafu dokumenty należy traktować jako wzajemnie się 

objaśniające i uzupełniające. Ewentualne rozbieżności między tymi dokumentami, o ile będą miały 

miejsce, nie będą stanowiły podstawy do ograniczenia przez IK zakresu prac stanowiących przedmiot 

umowy. 

6. W zakresie zamówienia zarówno podstawowego jak i w ramach prawa opcji Zamawiający zastrzega 
sobie prawo zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy poprzez zmniejszenie zakresu usługi nadzoru 
inwestorskiego jednostkowo przypadającego na poszczególne instalacje fotowoltaiczne o 100. W 
przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, 
IK będzie przysługiwało wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu wykonanej części Umowy w 
zmniejszonym zakresie. 

7. Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie należne mu wyłącznie z tytułu faktycznie wykonanej 
części przedmiotu zamówienia.  

8. Językiem Umowy oraz wszystkich Dokumentów i porozumiewania (komunikowania) się między 

Stronami, niezależnie od formy, jest język polski. 

9. Zgodnie z art. 34 ust. 5 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji. 
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10. Prawem opcji objęta jest możliwość uzupełniającego zwiększenia usługi nadzoru inwestorskiego 

jednostkowo przypadającego na poszczególne instalacje fotowoltaiczne.  

11. Zamawiający zastrzega, iż usługa objęta prawem opcji może być realizowana na warunkach określonych 

dla zamówienia podstawowego. 

12. Zakres jednostkowych usług, które mogą zostać udzielone w ramach prawa opcji Zamawiający (tu gminy, 

które z tego prawa będą korzystać) określa na maksymalnym poziomie liczbę usługi nadzoru 

inwestorskiego jednostkowo przypadającego na poszczególne instalacje fotowoltaiczne - maksymalnie 

(łącznie wszystkie gminy) 125 jednostek usług nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w § 2. 

13. W ramach prawa opcji Zamawiający zastrzegają sobie możliwość pełnego albo wyłącznie częściowego 

wykorzystania zamówień usług objętych prawem opcji, co każdorazowo zostanie sprecyzowane w 

oświadczeniu o udzieleniu zamówienia składanym w ramach prawa opcji. 

14. Zamawiający wymaga, aby wartość wynagrodzenia jednostkowego przysługującego IK z tytułu usługi 

nadzoru inwestorskiego jednostkowo przypadającego na poszczególne instalacje fotowoltaiczne (tu i 

dalej w niniejszym paragrafie - w rozumieniu Pzp i zgodnie z przedmiotem zamówienia) była jednakowa 

w odniesieniu do zamówienia podstawowego oraz zamówień udzielanych w ramach prawa opcji. 

15. Prawo opcji stanowi uprawnienie Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach 

realizacji Umowy. 

16. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiających z przysługujących im prawa opcji albo skorzystania z 

prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego poziomu prawa opcji, IK nie 

przysługują żadne roszczenia z tytułu nie skorzystania przez Zamawiających z przysługujących im prawa 

opcji albo skorzystania z prawa opcji w niepełnym zakresie, niewykorzystującym maksymalnego 

poziomu prawa opcji. 

17. Każdorazowo warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiających (tu 

oddzielnie przez każdą z gmin korzystających z prawa opcji) zobowiązujące IK do wykonania 

uzupełniającego zamówienia w ramach prawa opcji, z określeniem liczby i lokalizacji montowanych 

instalacji fotowoltaicznych objętych nadzorem inwestorskim. 

18. Zamawiający są uprawnieni według własnego wyboru do składania oświadczenia w przedmiocie 

zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji kilkakrotnie albo jednokrotnie. 

19. Zamawiający w terminie najpóźniej do 1 miesiąca przed terminem zakończenia trwania Umowy złożą 

ostatnie pisemne oświadczenie w przedmiocie zamówienia udzielanego w ramach prawa opcji. 

20. Bez względu na to, na jakim poziomie zostaną IK udzielone zamówienia w ramach prawa opcji, IK zawsze 

przysługiwało będzie wyłącznie wynagrodzenie z tytułu zrealizowanych prac. 

21. IK oświadcza, że zgadza się na przewidziane niniejszą umową prawo opcji i nie przysługuje mu żadne 

roszczenie z tytułu nie udzielenia przez Zamawiającego realizacji usług objętych prawem opcji. 
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§ 3. 

Terminy i miejsce realizacji Umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej zawarcia do dnia 31.12.2020 roku. 

2. IK przystąpi do świadczenia usług będących przedmiotem umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego w wezwaniu do rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy złożonym po jej zawarciu i 

rozpoczęciu realizacji Kontraktu. 

3. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z powodu nierozpoczęcia 

realizacji Kontraktu do dnia 30 czerwca 2019 r., niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu na podstawie 

oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o rozwiązaniu niniejszej umowy. W przypadku 

skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia przysługującego mu z mocy postanowień zdania 

poprzedzającego, IK nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i niniejszym IK zrzeka się wyraźnie 

wszelkich ewentualnych roszczeń z tytułu rozwiązania umowy w trybie przewidzianym w zdaniu 

poprzedzającym. 

4. Terminy wykonywania poszczególnych czynności (w tym zamówienia podstawowego i zamówienia w 

ramach prawa opcji) w ramach świadczonych usług określone są w OPZ. W przypadku braku określenia 

terminów w OPZ, obowiązują terminy przewidziane niniejszą umową, w przypadku braku terminów 

umownych – wiążące są terminy wyznaczone przez Zamawiającego na piśmie lub wynikające z 

właściwości zobowiązania.  

5. Pełniąc usługę Inżyniera Kontraktu (w tym nadzoru inwestorskiego) należy mieć na uwadze zadania 

szczegółowo określone w załączniku nr 4 do Umowy – Opisie przedmiotu zamówienia. 

6. Miejscem spełnienia świadczeń wynikających z umowy jest teren realizacji Projektu oraz inne miejsca 

wskazane przez Zamawiających uzasadnione charakterem świadczonej usługi oraz interesem 

Zamawiających. 

7. IK zobowiązuje się do świadczenia usługi wynikającej z umowy w każdym dniu w czasie wynikającym z 

charakteru świadczonej usługi oraz z właściwości zobowiązania, a także w innych terminach 

uzasadnionych interesem Zamawiających. Równocześnie zobowiązany jest dostosować czas 

wykonywania usługi do czasu pracy Zamawiających oraz Wykonawców Kontraktów. 

8. Okres wykonywania usług, stanowiących przedmiot umowy może ulec przedłużeniu (jednak nie dalej niż 

do 31.12.2020 roku) na skutek wydłużenia okresu realizacji nadzorowanego Kontaktu (w ramach 

Projektu). 

 

§ 4. 

Obowiązki Zamawiających 

1. Zamawiający, w zakresie stanowiącym współdziałanie Zamawiającego niezbędne dla wykonania Umowy, 

zobowiązują się współpracować z IK w celu uzyskania informacji, które mogą mieć wpływ na wypełnianie 

przez IK jego obowiązków wynikających z Umowy. 

2. Zamawiający za pośrednictwem swojego Przedstawiciela/Przedstawicieli Gmin zobowiązują się do 

współdziałania w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu Umowy. 

3. Zamawiający wystawią, w tym również na pisemny wniosek IK niezbędne upoważnienia, konieczne do 

prawidłowej realizacji Umowy, a w szczególności reprezentacji Zamawiającego wobec Wykonawcy 

Kontraktu. 
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§ 5. 

Obowiązki IK 

1. W ramach realizacji Umowy Inżynier Kontraktu zobowiązany będzie do pełnienia nadzoru 

inwestorskiego w odniesieniu do Kontraktu związanego z dostawą i montażem instalacji 

fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF objętych projektem. 

2. IK poprzez wskazany personel zobowiązany będzie pełnić wszelkie czynności nadzoru inwestorskiego, w 

imieniu i na rzecz Zamawiającego, w zakresie wynikającym ze specyfikacji Kontraktu i innych 

dokumentów związanych z realizacją i finansowaniem Projektu, w sposób zapewniający wykonanie 

instalacji fotowoltaicznych zgodnie z Kontraktem i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

3. W ramach pełnienia nadzoru inwestorskiego IK zobowiązany będzie do monitorowania zgodności z 

ofertą Wykonawcy Kontraktu dostarczanych elementów instalacji fotowoltaicznych poprzez 

sprawdzenie kontrolne ich zgodności z oferowanymi w Kontrakcie. 

4. IK najpóźniej w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy z Zamawiającym winien przygotować i 

przedłożyć Zamawiającemu do uzgodnienia i akceptacji zasady nadzoru, jakie będzie stosować IK i jego 

Personel wobec Wykonawcy Kontraktu. 

5. IK będzie działał w zakresie, przypisanych mu przez Zamawiającego, obowiązków i uprawnień 

określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia i wynikających z aktualnych przepisów prawa. 

6. IK odpowiedzialny będzie za nadzór nad prawidłową realizacją zadań określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu 

„Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – projekt parasolowy”, w tym w zakresie osiągania zakładanych 

wskaźników produktu (określonych we wniosku o dofinansowanie Projektu) oraz cyklicznego 

raportowania. 

7. IK zobowiązany będzie monitorować w sposób ciągły postępy i stan realizacji Kontraktu, w zakresie ich 

zgodności z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą sporządzoną przez Wykonawcę Kontraktu, 

zatwierdzonymi przez Zamawiającego Planami prac/Harmonogramami rzeczowo-finansowymi 

Wykonawcy Kontraktu, ofertą Wykonawcy Kontraktu oraz obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. W tym także identyfikować na bieżąco ryzyko w zakresie prawidłowego wykonania Umowy 

Wykonawcy Kontraktu (w tym terminów z niej wynikających), oraz podejmować (opracowywać w 

sposób wskazany przez Zamawiającego i rekomendować Zamawiającemu) rodzaje działań mogących 

zapobiegać nieprawidłowościom w wykonaniu Umowy Wykonawcy  Kontraktu, a także informować 

Zamawiającego w przypadku zaistnienia przeszkód i zakłóceń w realizacji Kontraktu i Projektu, które 

mogą spowodować opóźnienie lub mieć inne niekorzystne konsekwencje, w szczególności skutkować 

brakiem prawidłowej realizacji Kontraktu i Projektu. 

8. Wszelkie wnioski formułowane przez IK dla Zamawiającego powinny zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie (oparte w zależności od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentów 

kontraktowych, kosztów, sytuacji rynkowej, powszechnie obowiązujących przepisów prawa itp.) z 

konkretnymi i jednoznacznymi zaleceniami, co nie ogranicza możliwości formułowania zaleceń 

wariantowych i warunkowych). 

9. IK zobowiązany będzie również wspierać Zamawiającego (poprzez sporządzanie eksperckich opinii 

branżowych i udzielaniu wyjaśnień stronom i rozjemcom sporów), poprzez swój Personel, w 

ewentualnych sporach z Wykonawcą Kontraktu.  

10. IK wskaże które osoby i w jakim zakresie (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Umowy – Wykaz personelu), 

sprawować będą nadzór nad realizacją Kontraktu na terenie poszczególnych Gmin. Personel ten będzie 

wykonywał zadania w zakresie wynikającym z Umowy na terenie każdej z Gmin, jak również zadania 
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wskazane w upoważnieniach wystawionych przez Zamawiających. Osoby te będą pełnić rolę „opiekuna” 

poszczególnych Gmin (dopuszcza się łączenie tej funkcji w przypadku jednej osoby na terenie różnych 

Gmin. 

11. Jeżeli na jakimkolwiek etapie projektu nastąpi konieczność przetwarzania danych osobowych 

Mieszkańców, wówczas zostanie zawarta odrębna umowa powierzenia danych osobowych pomiędzy 

Zamawiającymi, a IK. 

 

 

§ 6. 

Reprezentacja i komunikacja Stron 

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji Umowy są: 

a) Ze strony Zamawiającego (tu Stowarzyszenie ROF): ........................................................ 

b) Ze strony Zamawiających (tu oddzielnie każda Gmina): 

 Gmina Boguchwała: …………………………………………………………………… 

 Gminą Chmielnik: ……………………………………………………………………, 

 Gminą Czarna: …………………………………………………………………….…., 

 Gminą Czudec: ………………………………………………………………………., 

 Gminą Głogów Małopolski: ……………………………………………………., 

 Gminą Krasne: ………………………………………………………………….……., 

 Gminą Lubenia: ………………………………………………………..……………., 

 Gminą Miastem Łańcut: …………………………………………………………., 

 Gminą Łańcut: ……………………………………………………………….………., 

 Gminą Miasto Rzeszów: …………………………………………………………., 

 Gminą Świlcza: ………………………………………………………………………., 

 Gminą Trzebownisko: ……………………………………………………………., 

 Gminą Tyczyn: ………………………………………………………………………..  

c) Ze strony IK …....................................................................................……………………………. 

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do dokonywania czynności faktycznych związanych 

z wykonywaniem Umowy, w tym uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, 
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podejmowania innych niezbędnych działań, koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy. 

3. Strony poinformują się wzajemnie o zakresie udzielonych swoim przedstawicielom (w tym personelowi) 

upoważnień do składania oświadczeń woli i dokonywania czynności faktycznych związanych z 

wykonywaniem Umowy. 

4. Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie Zamawiającego lub IK 

będzie dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

5. Strony zobowiązują się udzielać odpowiedzi na otrzymane zawiadomienie lub oświadczenie w terminie 

do 7 (siedmiu) dni od doręczenia pisma, o ile Umowa nie stanowi inaczej. 

6. Dopuszcza się możliwość prowadzenie w celach roboczych korespondencji w formie faksu lub drogą 

poczty elektronicznej, na adresy poczty elektronicznej i numery faksu wskazane przez Strony. 

Korespondencja faksem lub drogą poczty elektronicznej wymaga każdorazowo przesłania faksem lub 

pocztą elektroniczną informacji o potwierdzeniu odczytania wiadomości. 

7. Pisma doręczane mogą być osobiście za potwierdzeniem odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru lub przesyłką kurierską.  

8. Zawiadomienia w formie pisemnej przekazywane będą na adresy Stron wskazane w ust. 9 niniejszego 

paragrafu. W przypadku zmiany adresu do doręczeń, każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić o tym 

drugą Stronę na piśmie pod rygorem nieważności, z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku 

niedopełnienia tego obowiązku doręczenia dokonane na poprzedni adres uznaje się za skuteczne. 

9. Adresem dla doręczeń dokumentów, pism i zawiadomień związanych z realizacją Umowy będzie: 

a) do Zamawiającego (tu Stowarzyszenie ROF) adres: ……………..................., e-mail ………......………, 

fax: …................; 

b) do Zamawiających (tu oddzielnie każda Gmina): 

 Gmina Boguchwała: …………………………………………………………………… 

 Gminą Chmielnik: ……………………………………………………………………, 

 Gminą Czarna: …………………………………………………………………….…., 

 Gminą Czudec: ………………………………………………………………………., 

 Gminą Głogów Małopolski: ……………………………………………………., 

 Gminą Krasne: ………………………………………………………………….……., 

 Gminą Lubenia: ………………………………………………………..……………., 

 Gminą Miastem Łańcut: …………………………………………………………., 

 Gminą Łańcut: ……………………………………………………………….………., 

 Gminą Miasto Rzeszów: …………………………………………………………., 
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 Gminą Świlcza: ………………………………………………………………………., 

 Gminą Trzebownisko: ……………………………………………………………., 

 Gminą Tyczyn: ………………………………………………………………………..  

c) do IK adres: …………………………, e-mail …......…, fax: …............. 

10. Zmiany, osób o których mowa w pkt. 1 oraz zmiany adresów do doręczeń, o których mowa w pkt. 9 

wymagają przekazanie pisemnej informacji każdej ze Stron. Zmiany te nie wymagają sporządzania 

aneksu do Umowy. 

§ 7. 

Odbiór 

1. Wykonanie przedmiotu Umowy będzie potwierdzane i rozliczane na podstawie protokołów odbioru 

podpisanych przez przedstawicieli Zamawiających (tu Gminy), potwierdzających zakres zrealizowanych 

usług, w danym okresie rozliczeniowym, o którym mowa w § 9, ust. 5 Umowy. 

2. IK zobowiązany jest przekazać Zamawiającym dokumenty powstałe w wyniku realizacji Umowy w formie 

i zakresie wynikającym z zapisów OPZ.  

3. Przekazanie Zamawiającym przez IK Dokumentów nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiających 

zgodności usług z Umową. Na żądanie Zamawiającego IK udzieli w siedzibie Zamawiającego wszelkich 

wyjaśnień w związku z przedkładanymi Dokumentami. 

4. Zamawiający mają prawo zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia do świadczonej usługi przez IK będącej 

przedmiotem Umowy, w każdym czasie nawet po dokonaniu odbiorów bez zastrzeżeń, a w szczególności 

w okresie wykonywania umowy, wówczas IK zobowiązany jest do usunięcia stwierdzonych uchybień lub 

zająć stanowisko w zgłoszonych sprawach w terminie do 5 (pięciu) dni od otrzymania zgłoszenia. 

Niezajęcie stanowiska przez IK w wyznaczonym terminie będzie oznaczało przyjęcie do usunięcia 

stwierdzonych uchybień. 

 

§ 8. 

Autorskie prawa majątkowe 

Strony zgodnie oświadczają, iż Przedmiotem Umowy nie jest utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stąd też Wykonawcy nie przysługują prawa autorskie. 

 

§ 9. 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy (zamówienie podstawowe) określonego w § 2 niniejszej umowy 

Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie Umowne w wysokości …………………………... zł brutto (słownie: 

………………… zł brutto), netto (słownie: ………………… zł netto). 

2. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy w zakresie maksymalnego poziomu prawa opcji określonego w § 

2 Strony ustalają maksymalne wynagrodzenie Umowne w wysokości …………………………... zł brutto 

(słownie: ………………… zł brutto), netto (słownie: ………………… zł netto) 
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3. Strony ustalają, że obowiązujące wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu (IK), w 

tym pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji, polegającej na dostawie i montażu instalacji 

fotowoltaicznych dla Mieszkańców ROF w ramach projektu „Wsparcie rozwoju OZE na terenie ROF – 

projekt parasolowy” ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w rozumieniu art. 632 Kodeksu 

cywilnego oraz zostanie obliczone w ujęciu jednostkowym przypadający na poszczególne instalacje na 

terenie każdej z Gmin oraz w ujęciu raportów miesięczny i raportu końcowego dla Stowarzyszenia ROF. 

W związku z tym, IK oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją opisującą przedmiot Umowy i 

zweryfikował jej kompletność, dokładność i wystarczalność dla wykonania prac stanowiących przedmiot 

Umowy przez IK oraz potwierdza taką kompletność, dokładność i wystarczalność. IK akceptuje 

informację, że nie będą mu przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i zrzeka się wyraźnie wszystkich 

ewentualnych roszczeń przeciwko Zamawiającemu z tytułu wszelkich pomyłek, niedokładności, 

rozbieżności, braków lub innych wad dokumentacji, w tym jakichkolwiek roszczeń o wypłatę 

jakichkolwiek zwiększonych kosztów lub płatności w stosunku do wynagrodzenia umownego. 

4. Wynagrodzenie jednostkowe przysługujące IK z tytułu nadzoru inwestorskiego nad dostawą i montażem 

jednej instalacji fotowoltaicznej (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy – Kalkulacja cenowa) ustala się 

na kwotę: 

Kwotę netto (bez VAT) ………………….. PLN (............................................................. złotych) plus VAT ...... 

% w wysokości ……………… PLN (............................................. złotych) 

co stanowi łącznie wynagrodzenie brutto (z VAT):..........……… PLN (.................................... złotych). 

5. Wynagrodzenie jednostkowe przysługujące IK za sporządzenie raportów miesięcznych oraz raportu 

końcowego (zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Umowy – Kalkulacja cenowa) ustala się na kwotę: 

Kwotę netto (bez VAT) ………………….. PLN (............................................................. złotych) plus VAT ...... 

% w wysokości ……………… PLN (............................................. złotych) 

co stanowi łącznie wynagrodzenie brutto (z VAT):..........……… PLN (.................................... złotych). 

6. Wynagrodzenie przysługujące IK będzie płatne nie częściej niż jeden raz w miesiącu z zastrzeżeniem 

zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 8 poniżej. 

7. Suma zobowiązań Zamawiających na rzecz IK w podziale na Gminy i Stowarzyszenie ROF i na lata nie 

przekroczy kwot określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. 

8. Wynagrodzenie wypłacane IK przez poszczególnych Zamawiających będzie przysługiwało wyłącznie z 

tytułu nadzoru inwestorskiego nad dostarczonymi i zamontowanymi oraz odebranymi w danym miesiącu 

lub dłuższym okresie rozliczeniowym instalacjami fotowoltaicznymi. Wynagrodzenie wypłacane będzie za 

faktycznie wykonane usługi nadzoru inwestorskiego jednostkowo przypadającego na poszczególne 

instalacje fotowoltaiczne. Wynagrodzenie za wykonane raportów miesięcznych i raportu końcowego dla 

Stowarzyszenia ROF zostanie wypłacone po zakończeniu realizacji projektu. 

9. Zapłata dokonana na wskazany w fakturze rachunek bankowy skutkuje wykonaniem zobowiązania 

Zamawiającego wobec IK.  

10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiających uważa się dzień obciążenia ich rachunków 

bankowych.  

11. Rozliczenia związane z realizacją Umowy będą dokonywane w PLN.  

12. Dopuszcza się zmianę wynagrodzenie IK w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

na warunkach określonych w § 17 ust. 4.  

13. IK nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu od Zamawiających, bez zgody 

Zamawiających wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 



 

 
Strona 12 z 19 

  § 10. 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom, dowolnych prac będących 

w zakresie Umowy, po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze powierzenia ich 

do wykonania przez podwykonawców. 

2. IK ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje własne. 

Odpowiedzialność IK i podwykonawców względem Zamawiającego jest solidarna.  

 

§ 11. 

Odstąpienie od umowy 

Wypowiedzenie umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, co dotyczy w szczególności 

przypadku cofnięcia lub wstrzymania bądź ograniczenia dofinansowania – Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, IK nie służy 

wówczas roszczenie odszkodowawcze. 

2. W przypadku braku możliwości rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy z powodu nierozpoczęcia 
realizacji Kontraktu do dnia 30 czerwca 2019 r., niniejsza umowa ulegnie rozwiązaniu na podstawie 
oświadczenia złożonego przez Zamawiającego o rozwiązaniu niniejszej umowy. W przypadku 
skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia przysługującego mu z mocy postanowień zdania 
poprzedzającego, Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia i niniejszym Wykonawca 
zrzeka się wyraźnie wszelkich ewentualnych roszczeń z tytułu rozwiązania umowy w trybie 
przewidzianym w zdaniu poprzedzającym. 

3. W przypadku zawinionego przez IK uchybienia któremukolwiek z terminów wiążących IK zgodnie z 

Umową, z zastrzeżeniem przypadku ust. 4 poniżej, Zamawiający może wyznaczyć IK odpowiedni 

dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego 

terminu będzie uprawniony od umowy odstąpić i dochodzić kary umownej zastrzeżonej na wypadek 

odstąpienia od umowy z winy IK. 

4. Na wypadek niewykonania przez IK zobowiązania do usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie zgodnie z § 7 ust. 4 Umowy, Zamawiający uprawniony jest, w razie zwłoki IK, 

odstąpić od Umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego i dochodzić kary umownej zastrzeżonej na 

wypadek odstąpienia od umowy z winy IK zastrzeżonej w § 7 ust. 4. 

5. Zamawiający uprawniony jest odstąpić od umowy na wypadek niewykonania przez IK zobowiązania do 

usunięcia istotnego naruszenia umowy w terminie 5 (pięciu) dni od wezwania przez Zamawiającego do 

usunięcia naruszeń. Zamawiający może wówczas, w razie zwłoki IK, odstąpić od umowy bez wyznaczenia 

terminu dodatkowego. Zamawiający uprawniony jest skorzystać z prawa odstąpienia od umowy na 

zasadach wyżej określonych w ciągu całego okresu obowiązywania Umowy. Za istotne naruszenie 

Umowy Strony uznają w szczególności: 

1) zaniedbywanie przez IK wykonywania obowiązków wynikających z Umowy lub OPZ; 

2) Wykonywanie Umowy przez Personel nie spełniający wymogów określonych w ogłoszeniu 

o zamówieniu; 



 

 
Strona 13 z 19 

3) nie dostarczenie przez IK Umowy ubezpieczenia na cały okres wykonywania Umowy lub nie 

przedłużenie ubezpieczenia jeżeli było ono krótsze niż okres wykonywania Umowy; 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu Zamawiający 

uprawniony jest do dochodzenia kary umownej zastrzeżonej na wypadek odstąpienia od Umowy z 

powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi IK. 

7. Zamawiający jest uprawniony do wykonania prawa odstąpienia przewidzianego Umową w terminie do 

30 dni licząc od dnia powzięcia informacji o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 

8. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy przysługujące Zamawiającemu może zostać ograniczone według 

jego wyboru do całej reszty nie spełnionego przez Wykonawcę świadczenia. 

9. W razie wykonania prawa odstąpienia od Umowy, IK nie służy roszczenie odszkodowawcze. IK może 

żądać wyłącznie odpowiedniego wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części Umowy. W części w 

jakiej Zamawiający od Umowy odstąpi uważa się ją za niezawartą, a IK przysługuje wynagrodzenie 

wyłącznie w zakresie usług nieobjętych oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. 

10. IK może rozwiązać Umowę na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia 

ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, wyłącznie z ważnych powodów (zrzeka się prawa 

wypowiedzenia Umowy z innych powodów) tj. w przypadku, gdy: 

1) Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą IK należnego mu wynagrodzeni przez okres 

30 (trzydzieści) dni od dnia upływu terminu płatności określonego w załączniku nr 1 do Umowy, 

2) Zamawiający w istotny sposób nie dopełnia swoich zobowiązań wynikających z Umowy. 

11. IK zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia Umowy z ważnych powodów innych niż 

wskazane ust. 10 pkt. 1) i 2) pod rygorem obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości 20 % 

wynagrodzenia maksymalnego przysługującego IK z tytułu zamówienia podstawowego albo zamówienia 

zleconego w ramach prawa opcji odpowiednio do etapu realizacji umowy na którym nastąpiło 

wypowiedzenie. 

§ 12. 

Kary umowne 

1. Zamawiający może dochodzić kary umownej w przypadku zawinionego przez IK uchybienia 

któremukolwiek z terminów wiążących IK zgodnie z Umową (zwłoka IK), dla: 

1) uchybienia terminom przewidzianym dla dostarczania właściwie sporządzonych dokumentów, w 

szczególności: raportów miesięcznych, raportu końcowego, innego wymaganego przez 

Zamawiającego raportu lub sprawozdania, w wysokości 500,00 PLN (sto 00/100 PLN) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

2) uchybienia terminom wyznaczonym przez Zamawiającego w oparciu o terminy określone w Umowie 

w tym w OPZ, w wysokości 500,00 PLN (sto 00/100 PLN) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2. Zamawiający może dochodzić kary umownej w wysokości 1000,00 PLN (jeden tysiąc 00/100 PLN) 

za każdy stwierdzony przypadek niewywiązywania się z obowiązków określonych w Umowie, w tym w 

Załączniku nr 4 – OPZ.  

3. Zamawiający może dochodzić kary umownej w wysokości 1000,00 PLN (sto 00/100 PLN) za każdy 

stwierdzony przypadek braku wymaganego warunkami udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa, personelu, przedmiotowa kara umowna 

przysługuje za każdą brakującą osobę. 
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4. Zamawiający może dochodzić kary umownej w wysokości 1000,00 PLN (jeden tysiąc 00/100 PLN) 

za każdy stwierdzony przypadek realizacji przedmiotu umowy przez osobę wyznaczoną do pełnienia 

funkcji Koordynatora Inżyniera Kontraktu, niespełniającą zaoferowanych przez IK w złożonej ofercie 

wymogów w zakresie posiadanego doświadczenia. 

5. W przypadku uchybienia terminom oraz zasadom świadczenia Umownej usługi przewidzianym 

dla wykonywania innych obowiązków IK niż określone w ust. 1 – w wysokości  0,1 %  wynagrodzenia 

maksymalnego przysługującego Wykonawcy z tytułu zamówienia podstawowego albo zamówienia 

zleconego w ramach prawa opcji odpowiednio do etapu realizacji umowy na którym nastąpiło 

uchybienie, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki licząc od daty określonej w pisemnym wezwaniu 

skierowanym przez Zamawiającego do IK. Zamawiający w wezwaniu określi rodzaj naruszenia albo 

zaniechania lub dokonania czynności sprzecznej z Umową wraz z datą stwierdzenia nieprawidłowości i ze 

wskazaniem daty ich usunięcia.  

6. W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej części przez Zamawiającego lub IK z powodu okoliczności za 

które odpowiedzialność ponosi IK, IK zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 %  

wynagrodzenia maksymalnego przysługującego Wykonawcy z tytułu zamówienia podstawowego albo 

zamówienia zleconego w ramach prawa opcji odpowiednio do etapu realizacji umowy na którym 

nastąpiło odstąpienie. 

7. Kary umowne oblicza się od wynagrodzenia brutto. 

8. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 – ust. 6  niniejszego paragrafu, będą naliczane do wysokości 

stanowiącej 20% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu zamówienia podstawowego albo 

zamówienia zleconego w ramach prawa opcji odpowiednio do etapu realizacji umowy. W przypadku, gdy 

wartość kar umownych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym osiągnie wartość 20% wynagrodzenia 

umownego brutto, zostanie wstrzymane naliczanie ww. kar umownych, nastąpi odstąpienie od umowy z 

powodu okoliczności za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca i naliczona zostanie kara umowna, 

o której mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

9. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa poniesionej szkody, 

to strona, która poniosła szkodę może dochodzić odszkodowania przenoszącego wartość kary umownej. 

10. Zamawiający ma prawo w trybie natychmiastowym potrącić należność z tytułu zastosowania kary z 

wynagrodzenia przysługującego IK z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez obowiązku składania w tym 

zakresie dodatkowych oświadczeń. 

11. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego z tego powodu, że nie 

wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było następstwem nie wykonania lub 

nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

12. Rozliczenie z tytułu obowiązku naprawienia szkody (w tym zapłaty kary umownej) może być dokonane 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy złożonego przez IK.  

 

§ 13. 

Rękojmia 

1. Niniejszym, IK udziela rękojmi na świadczoną usługę stanowiącą przedmiot umowy na okres 60 

(sześćdziesięciu) miesięcy od daty zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu Końcowego i ostatniego 

protokołu odbioru w ramach Umowy. 

2. W ramach gwarancji IK: 
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1) Dokona korekty i uzupełnień Dokumentów wynikających z uwag wniesionych w terminie 5 dni 

od wezwania IK przez Zamawiającego w tym przedmiocie.  

2) Będzie czynnie uczestniczyć, poprzez wsparcie na rzecz Zamawiającego i składanie wyjaśnień, 

w kontrolach przeprowadzanych przez IZ, UE lub inne podmioty uprawnione do kontroli 

Projektu oraz będzie dokonywać niezbędnych korekt Dokumentów, które były składane do IZ 

i UE, w tym końcowego rozliczenia Projektu. Korekt i uzupełnień Dokumentów wynikających 

z uwag wniesionych przez IZ lub UE IK dokona w terminie do 5 dni od wezwania Zamawiającego 

w tym przedmiocie.  

3) Będzie, na pisemne wezwanie Zamawiającego, czynnie poprzez wyjaśnienia i wsparcie 

techniczne uczestniczył w przeglądach gwarancyjnych nadzorowanych w ramach Umowy 

Kontraktu, w zakresie gwarancji udzielonych przez Wykonawców tych Kontraktów. O terminie 

przeglądów Zmawiający powiadomi IK najpóźniej na 14 dni przed ich planowanym rozpoczęciem.  

 

§ 14. 

Poufność 

1. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie 

do informacji publicznej. 

2. Zamawiający uznaje Umowę oraz usługi w ramach niej świadczone za usługi o najwyższym stopniu 

zaufania. IK zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób prawidłowy, bezstronny, profesjonalny i 

zgodny z przepisami obowiązującego prawa, jak również z najwyższym stopniem staranności, 

wynikającym z zawodowego charakteru świadczonych usług. Utrata zaufania niezbędnego do wykonania 

Umowy przez IK, stanowi ważny powód uzasadniający odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z 

winy IK i dochodzenia zastrzeżonej kary umownej. Za utratę zaufania niezbędnego do świadczenia 

usług wynikających z Umowy uznaje się w szczególności: 

a) zaistnienie bądź uprawdopodobnione podejrzenie zaistnienia jakiegokolwiek powiązania 

osobowego lub kapitałowego z generalnymi wykonawcami Kontraktów nadzorowanych przez IK 

i wchodzących w zakres Projektu; 

b) doprowadzenie do jakiejkolwiek innej sytuacji prawnej lub faktycznej, która budzi lub może budzić 

uzasadnione wątpliwości co do bezstronności wobec wykonawców kontraktu działania  IK. 

3. Przez informację poufną Strony rozumieją każdą informację uzyskaną od drugiej strony w trakcie 

spotkań, negocjacji oraz wszelkich innych formach współpracy.  

4. IK bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej, nie może ujawniać komukolwiek 

jakichkolwiek wiadomości i informacji, które będą traktowane przez IK bezterminowo i bezwarunkowo 

jako poufne w szczególności: informacje finansowe, prawne, techniczne, know-how, organizacyjne oraz 

związane z postępowaniami o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące w sposób bezpośredni lub 

pośredni Zamawiającego oraz firm lub podmiotów z nim współpracujących, uzyskane przez IK w związku 

z realizacją Umowy.  

5. Wszelkie informacje i dokumenty mające charakter poufny mogą być wykorzystane przez IK tylko w celu 

wykonania Umowy i nie można ich udostępniać komukolwiek bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. W przypadku powstania wątpliwości co do charakteru informacji lub danych IK przed ich ujawnieniem, 

przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowiązek sprawdzić u Zamawiającego czy podlegają ochronie 

określonej w niniejszym paragrafie. 
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7. IK oraz jego Personel zachowają tajemnicę zawodową przez okres trwania umowy oraz 

po jej zakończeniu. W związku z tym zarówno IK, jak i zatrudniony lub zaangażowany przez niego 

Personel nie będą przekazywać ani rozpowszechniać osobom trzecim informacji uzyskanych w związku z 

wykonaniem Umowy chyba, że uzyskają na to uprzednią pisemną zgodę Zamawiającego. Ponadto nie 

będą oni wykorzystywać ze szkodą dla Zamawiającego żadnych przekazanych im informacji oraz wyników 

opracowań, prób i badań przeprowadzonych w trakcie i w celu wykonania Umowy. 

8. Wszystkie dokumenty nabyte, zebrane lub przygotowane przez IK w ramach Umowy będą stanowić 

wyłączną własność Zamawiającego. Po zakończeniu Umowy, IK przekaże wszystkie takie dokumenty 

Zamawiającemu. IK może zatrzymać kopie dokumentów, o których mowa wyżej, pod warunkiem, że nie 

będzie ich używał do celów nie związanych z Umową, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Przekazywanie jakichkolwiek informacji do środków masowego przekazu w sprawach dotyczących 

niniejszej Umowy dopuszczalne jest wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego i tylko w zakresie i 

treści przez Zamawiającego zaakceptowanej. 

 

§ 15. 

Ubezpieczenia 

1. IK przez cały okres wykonywania Umowy zobowiązany jest do posiadania opłaconej polisy 

ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzających, że IK jest ubezpieczony (bez 

franszyzy redukcyjnej) od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

Przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 200 000,00 PLN.  

2. Jeśli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres wykonywania Umowy, 

IK złoży oświadczenie o przedłużeniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres 

wykonywania Umowy i będzie przedłużał ubezpieczenie w sposób ciągły, zgodnie z Umową. 

 

§ 16. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wniesione przez IK zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wynosi: ............................... zł  (10 % 

wartości umowy – zamówienie podstawowe brutto, w zaokrągleniu do pełnego złotego); słownie złotych: 

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

2. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wybranemu  

w postępowaniu IK w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego raportu końcowego i 

ostatniego protokołu odbioru w ramach Umowy. 

3. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione jest nie w pieniądzu, a w innej formie 

przewidzianej w  art. 148 Pzp, to zabezpieczenie powinno zachować ciągłość tj. jego okres powinien być 

przedłużany do czasu nie późniejszego jak zatwierdzenie raportu końcowego. 

4. Zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej zostanie zwrócone na rachunek wskazany przez IK wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, 

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew/y. 
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§ 17. 

Zmiany Umowy 

1. Wszystkie zmiany Umowy mogą być dokonane jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 

formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych.  

2. Zamawiający dopuszcza zmianę (przesunięcia) wartości i zakresu realizacji Umowy  

w poszczególnych latach jej realizacji i pomiędzy gminami i Stowarzyszeniem ROF w wyniku 

okoliczności, o których mowa w pozostałych ustępach niniejszego paragrafu oraz § 2 ust. 6  

3. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie dotyczącym wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, ciężar wykazania stopnia zakresu wpływu 

zmian na koszt wykonania zamówienia, w przypadku jego wzrostu, spoczywa na Wykonawcy, 

z zastrzeżeniem, że: 

a) w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług, ceny jednostkowe i wartość netto  

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określone w wyniku tej zmiany ceny jednostkowe i 

wartość brutto wynagrodzenia zostaną wyliczone w oparciu o wysokość stawki VAT obowiązującej 

po zmianie przepisów, 

b) w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wynagrodzenie 

Wykonawcy może ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sumę wzrostu kosztów Wykonawcy 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracowników biorących udział w pozostałej do 

wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia 

minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat, 

c) w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wynagrodzenie Wykonawcy 

może ulec odpowiedniej zmianie, to jest o sumę wzrostu kosztów wykonawcy oraz drugiej strony 

umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia 

dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie 

innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie 

wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych 

osób. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnzsg4ydeltqmfyc4mzsha3dmobyhe
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5. W razie zamówień realizowanych wspólnie przez kilku wykonawców przepisy ust. 1-4 niniejszego 

paragrafu stosuje się odpowiednio. 

6. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany terminów realizacji Umowy w przypadku gdy 

niemożność ich dotrzymania zostanie spowodowana przyczynami niezależnymi od IK, również w 

wyniku zmian w umowie w Kontrakcie. Zamawiający przewiduje dopuszczalność zmiany terminów 

realizacji Umowy w szczególności ziszczenia m.in. się co najmniej jednej z niżej wymienionych 

przesłanek: 

1) niedotrzymanie terminu będzie następstwem wystąpienia konieczności spełnienia innych 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy wymogów niezbędnych dla pozyskania lub 

wydatkowania środków zewnętrznych (dofinansowania Projektu), 

2) niedotrzymanie terminu będzie następstwem opóźnień lub zmiany terminów w realizacji Kontaktu 

przez Wykonawcę, 

3) opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przy czym dowiedzenie nie dotrzymania 

terminów przez Zamawiającego leży po stronie IK, 

4) wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, 

działania militarne itp.), 

5) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie odbiorów, 

6) wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. 

7. Zmiana osób, stanowiących Personel IK, wykazanych w Załączniku nr 2 do Umowy, możliwa jest 

wyłącznie za zgodą Zamawiającego. Zamawiający odmówi wyrażenia zgody jeżeli zaproponowane 

osoby nie będą spełniały wymagań SIWZ i OPZ. 

8. Poza innymi przypadkami określonymi postanowieniami Umowy, Zamawiający przewiduje również 

możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 18. 

Postanowienia końcowe 

1. IK nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z Umowy. 

2. Ewentualne spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy ze 

względu na siedzibę Stowarzyszenia ROF. 

3. Wykonawca niniejszym oświadcza, że przekazał osobom fizycznym których dane osobowe zostały 

udostępnione Zamawiającemu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku którego 

została zawarta niniejsza umowa lub na etapie zawarcia niniejszej umowy, informacje o udostępnieniu 

tych danych osobowych obejmującą elementy treści wskazane w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływy takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 
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4. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać informację o której mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu 

wszystkim osobom fizycznym których dane zostaną w przyszłości udostępnione Zamawiającemu w 

związku z realizacją niniejszej umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy 

polskiego prawa, w tym przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

6. Umowę sporządzono w piętnastu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Integralną część umowy stanowią następujące załączniki: 

a) Opis przedmiotu zamówienia, 

b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

c) Oferta Wykonawcy, 

d) Polisy(a) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zgodnie z ustaleniami §17 Umowy). 

e) Gwarancja należytego wykonania Umowy (zgodnie z ustaleniami §18 Umowy) 

 

Załączniki do Umowy: 

a) Załącznik nr 1 - Wynagrodzenie Wykonawcy w podziale na gminy i Stowarzyszenie ROF i na lata, 

b) Załącznik nr 2 - Wykaz Personelu Wykonawcy, 

c) Załącznik nr 3 - Kalkulacja cenowa 
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