
DZIAŁ IV SIWZ

WZÓR UMOWY

UMOWA NR  …/MZD/U/2017

zawarta w dniu ……………………………………… w Płocku między:
Gminą - Miasto Płock, Stary Rynek 1, 09-400 Płock, NIP 7743135712,
zwaną dalej Zamawiającym
reprezentowaną przez:
Tomasza  Żulewskiego  -  Dyrektora  Miejskiego  Zarządu  Dróg,  ul.  Bielska  9/11,
09-400  Płock,  działającego  na  podstawie  pełnomocnictwa  Prezydenta  Miasta  Płocka
nr 262/2016 z dnia 01.08.2016 roku

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwanym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1 – PRZEDMIOT UMOWY

W  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29
stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych,  Zamawiający  powierza,  a  Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego, zgodnie z Ofertą oraz wymogami
zawartymi  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunków  Zamówienia,  zadanie  pn.:  „Pełnienie
nadzoru  inwestorskiego  w  branży  instalacyjnej:  kanalizacji  deszczowej,  sieci
gazowej  i  teletechnicznej  nad  robotami  realizowanymi  w  ramach  zadań
inwestycyjnych Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku”.

§ 2 – ZAKRES UMOWY

 1 Zakresem Umowy jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej:
kanalizacji  deszczowej,  sieci  gazowej  i  teletechnicznej  nad  robotami
realizowanymi w ramach zadań inwestycyjnych Miejskiego Zarządu Dróg w
Płocku w części ….tj. ……………………………….

 2 Zakres ww. usług określa Dział III SIWZ.
 3 Integralne części Umowy stanowią:

 3.1 Specyfikacja  Istotnych  Warunków  Zamówienia, wraz  z  odpowiedziami  i
informacjami  udzielonymi  przez  Zamawiającego   na   pytania   Wykonawców
dotyczące  wyjaśnienia  treści  SIWZ na etapie przetargu;

 3.2 Oferta Wykonawcy;
 3.3 Specyfikacje  Istotnych  Warunków  Zamówień,  wraz  z  odpowiedziami  i

informacjami  udzielonymi  przez  Zamawiającego   na   pytania   Wykonawców
dotyczące  wyjaśnienia  treści  SIWZ na etapie przetargów na roboty budowlane,
których nadzór objęty jest niniejszą umową;

 3.4 Umowy z wykonawcami robót budowlanych, których nadzór objęty jest niniejszą
umową – kopie umów na roboty budowlane zostaną przekazane po ich zawarciu.

§ 3 - TERMINY

 1 Nadzór inwestorski będzie pełniony w okresie od dnia podpisania Umowy na roboty
budowlane, a w przypadku podpisania umowy na roboty budowlane przed podpisaniem
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niniejszej Umowy – od dnia podpisania niniejszej Umowy, podczas prowadzenia robót
budowlanych i ich odbioru, aż do dnia oddania obiektu do użytkowania, nie dłużej niż
dwa miesiące po podpisaniu przez Zamawiającego i  wykonawcę robót budowlanych
protokołu odbioru końcowego robót.

 2 Przewidywane terminy realizacji robót budowlanych:
L.p. Zadanie inwestycyjne Rozpoczęcie Zakończenie

1

Rozbudowa i  przebudowa ciągu  drogowego
ulicy  Przemysłowej,  ulicy  Kostrogaj i
Wiadukt w  Płocku  wraz  z  niezbędną
infrastrukturą w celu udostępnienia terenów
inwestycyjnych na Osiedlach Łukasiewicza i
Trzepowo

kwiecień/maj 2017 r. 16 lipca 2018 r.

2
Rozbudowa drogi powiatowej Nr 5221W ulicy
Harcerskiej w m. Płock - etap II kwiecień 2017 r. 16 października 2017 r.

3 Rozbudowa ulicy Traugutta w Płocku maj 2017 r.
5 miesięcy od dnia
podpisania umowy

4
Rozbudowa  i  remont  ulicy  Bielskiej  w
Płocku maj/czerwiec 2017 r. 30 listopada 2017 r.

5 Rozbudowa ulicy Zielonej - I etap wrzesień/październik 2017 r. 30 kwietnia 2018 r.

 3 Zamawiający  poinformuje  pisemnie  Wykonawcę  o  zawarciu  umowy  na  roboty
budowlane, których zakres obejmuje prace związane z pełnieniem funkcji inspektora w
przedmiotowym zamówieniu.

§ 4 – ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY

 1 Wykonawca zapewni ciągły nadzór inwestorski nad  prowadzonymi robotami w branży
…………………………, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności Prawa
budowlanego. 

 2 Zakres  obowiązków wynikających  z  wykonania  przedmiotu  zamówienia  obejmuje  w
szczególności:
 2.1 zapoznanie  się  z  dokumentacjami  technicznymi  (projektami  budowlanymi,

projektami  wykonawczymi,  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
robót budowlanych, dokumentacją prawną, terenem budowy, jego uzbrojeniem i
zagospodarowaniem),

 2.2 zapoznanie  się  z  pytaniami  Wykonawców i  udzielonymi  przez  Zamawiającego
odpowiedziami na etapie procedury przetargowej na realizację robót,

 2.3 udział w przekazaniu placów budów Wykonawcą robót,
 2.4 nadzorowanie wykonania robót pod względem technicznym,
 2.5 kontrolowanie przestrzegania zasad BHP i p.poż. w trakcie realizacji robót oraz

utrzymania porządku na budowie i drogach dojazdowych,
 2.6 ustalanie  i  monitorowanie  postępu  robót  w  stosunku  do  harmonogramów

realizacyjnych,
 2.7 nadzór  nad  jakością  wykonywanych  robót  i  kontrola  jakości  wbudowywanych

materiałów,
 2.8 sprawdzanie  dokumentów  dla  wbudowywanych  materiałów  w  zakresie  ich

dopuszczenia do stosowania  w budownictwie,  kontrola  i  weryfikacja  atestów i
certyfikatów,

 2.9 akceptacja wszystkich materiałów stosowanych do wykonania robót, pod katem
ich  rodzaju,  zgodności  z  dokumentacją  (zatwierdzanie  Kart  materiałowych),
jakości, cech i źródeł pochodzenia, 

 2.10 kontrolowanie  sposobu  składowania  i  przechowywania  materiałów  oraz
uporządkowania miejsc składowania po zakończeniu robót,

 2.11 nadzór nad prawidłowością dokumentowania robót związanych z wywożeniem i
składowaniem lub utylizacją materiałów odpadowych,

 2.12 uzgadnianie wprowadzenia niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej,
 2.13 egzekwowanie  od  kierowników  budów  dokonania  poprawek  bądź  ponownego

wykonania  wadliwie  wykonanych robót,  wydawanie  poleceń usuwania  efektów
robót  wykonanych  niewłaściwie  lub  poniżej  standardu,  a  także  wstrzymania
dalszych  robót  budowlanych  w  przypadku,  gdyby  ich  kontynuacja  mogła
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wywoływać  zagrożenie  bądź  spowodować  niedopuszczalną  niezgodność
z projektem,

 2.14 ocena  pracy  Wykonawców  i  wnioskowanie  o  zmianę  organizacji  robót,  w
przypadku  braku  oczekiwanego  postępu  i  opóźnień  w  stosunku  do
harmonogramu realizacyjnego,

 2.15 potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  sprawdzanie  prawidłowości  i
zgodności  rozliczeń  okresowych  oraz  ostatecznych  rozliczeń  robót,  w  tym
ustalenie ewentualnych potrąceń za wady trwałe w uzgodnieniu z Zamawiającym,

 2.16 potwierdzanie  faktycznego  zaawansowania  robót  i  aktualności  wpisów  do
dzienników budów oraz dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie
okoliczności mające znaczenie dla właściwego przebiegu procesu budowlanego,

 2.17 dokumentowanie  na  piśmie  wydawanych  kierownictwu  budów  poleceń,
uzgodnień,  wytycznych, dotyczących  usuwania  nieprawidłowości  lub  zagrożeń
(kierowanie w/w korespondencji do wiadomości Zamawiającego),

 2.18 niezwłoczne rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających w
trakcie realizacji robót, współpraca z projektantami,

 2.19 udział  w  narad  roboczych  i  koordynacyjnych  (przewiduje  się  jedną  naradę
koordynacyjna raz w tygodniu na każdej inwestycji),

 2.20 przygotowywanie dla Zamawiającego pisemnych raportów dotyczących wszelkich
informacji  mających  znaczenie  dla  realizacji  Inwestycji  i  działalności  nadzoru
inwestorskiego:
 2.20.1 raportów  miesięcznych zawierających  informacje  o  stanie

zaawansowania  inwestycji,  analizę  zgodności  terminów  wykonywania
robót z przyjętym harmonogramem, ocenę Wykonawcy, ocenę jakości
wykonywanych robót  i  występujących  głównych  problemów -  raporty
składane  Zamawiającemu najpóźniej w terminie 3 dni po zakończeniu
miesiąca,

 2.20.2 raportów końcowych z realizacji  poszczególnych inwestycji  w terminie
15  dni  od  daty  podpisania  końcowego  protokołu  odbioru  robót
budowlanych dla każdej z nadzorowanych inwestycji,

 2.20.3 raportów  interwencyjnych  dotyczących  nagłych,  nieprzewidzianych
zdarzeń  mających  wpływ  na  termin  i  budżet  inwestycji  –  raporty
przekazywane  Zamawiającemu  najpóźniej  w  terminie  2  dni  od
zdarzenia.

 2.21 weryfikację zgodności wykonanych prac w stosunku do budżetów przeznaczonych
na realizację inwestycji, harmonogramów oraz innych dokumentów inwestycji,

 2.22 akceptacja proponowanych zmian do harmonogramów i budżetów inwestycji,
 2.23 bieżącą ocenę realności zakończeń inwestycji w terminie określonym w umowach

z wykonawcami robót,
 2.24 bieżącą ocenę proponowanych zmian do harmonogramów inwestycji   i  wpływ

zmian na terminy zakończenia i budżety inwestycji,
 2.25 sprawdzanie  dokumentów  rozliczeniowych  Inwestycji  pod  względem

merytorycznym i rachunkowym,
 2.26 potwierdzanie zgodności  zaawansowania inwestycji z  fakturami wystawianymi

przez wykonawców robót,
 2.27 sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających – bezzwłocznie,

jednak  nie  później  niż  w  terminie  do  2  dni  roboczych  od  daty  otrzymania
zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

 2.28 sprawdzanie  i  odbiór  skończonych  elementów  robót,  podlegających  odbiorowi
częściowemu  –  bezzwłocznie,  jednak  nie  później  niż  w  terminie  do  5  dni
roboczych od daty otrzymania zgłoszenia poprzez wpis do dziennika budowy,

 2.29 sprawdzenie i odbiór robót objętych odbiorem końcowym – bezzwłocznie, jednak
nie  później  niż  w terminie  do  7  dni  roboczych  od daty  wpisu  o  zakończeniu
przedmiotu umowy, potwierdzenie w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do
odbioru,

 2.30 sprawdzenie  kompletności  przedstawionych  przez  Wykonawców dokumentów i
oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów, potwierdzenie gotowości
do odbioru,
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 2.31 uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych,  których  obowiązek
przeprowadzenia wynika z przepisów szczególnych, 

 2.32 pomoc  w  przygotowaniu  przez  Wykonawców  niezbędnych  dokumentów
potrzebnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

 2.33 weryfikacja  i  potwierdzenie  poprawności  wykonania  dokumentacji
powykonawczej,

 2.34 rozliczanie  Wykonawców robót  budowlanych  -  weryfikacja  protokołów odbioru
poszczególnych etapów robót pod względem rzeczowym i finansowym,

 2.35 Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przybycia  na  każde  uzasadnione  wezwanie
Zamawiającego  i  Wykonawców  robót  objętych  nadzorem  oraz  udzielania
Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót,

 2.36 Wykonawca nie może powodować nieuzasadnionych przestojów  w prowadzeniu
prac przez  wykonawcę robót oraz  dostosuje  czas  pełnienia  nadzoru do czasu
pracy budowy (praca w trybie 2, 3 zmianowym oraz w dni ustawowo wolne od
pracy).

 3 Inspektor  nadzoru  nie  może  podejmować  decyzji  skutkujących  dla  Zamawiającego
zwiększeniem nakładów na realizację nadzorowanych robót budowlanych. Decyzje takie
zastrzeżone są do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.
Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie roboty niezbędne
dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  likwidacji  bezpośrednich  zagrożeń  dla  życia  lub
zdrowia  ludzi  poprzez  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  i  niezwłoczne
zawiadomienie Zamawiającego.

 4 Wszelkie  odstępstwa  od  zgodności  realizacji  robót  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami  technicznymi  wymagają  zgody  Zamawiającego  przed  ich
wprowadzeniem.

 5 W  przypadku  aplikowania  przez  Zamawiającego  o  dofinansowanie  ze  źródeł
zewnętrznych,  w tym pochodzących ze środków funduszy  europejskich,  Wykonawca
zobowiązany jest do aktywnej współpracy z Zamawiającym w zakresie sporządzania
materiałów  i  informacji  o  charakterze  rzeczowo-finansowym  związanych  z
realizowanymi robotami, a niezbędnych ze względu na źródło finansowania.

§ 5 – ZOBOWIĄZANIA ZAMAWIAJĄCEGO

 1 Do obowiązków Zamawiającego należy:
 1.1 terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z zapisami umowy;
 1.2 przekazanie dokumentacji projektowych dotyczących realizowanych zadań, umów

na  wykonanie  robót  budowlanych  oraz  innych  dokumentów  niezbędnych  do
prawidłowego wykonania Umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego;

 1.3 udział w komisjach odbiorowych inwestycji.

§ 6 - WYNAGRODZENIE

 1 Strony ustalają, że obowiązującą je formą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe w
wysokości  nie  wyższej  niż  …………..  złotych  brutto  (słownie:…………..…………………..),  z
czego za nadzór nad poszczególnymi zadaniami:
 1.1 ………………….. - ………………………. złotych brutto;
 1.2 ………………….. - ………………………. złotych brutto;
 1.3 ………………….. - ………………………. złotych brutto;
 1.4 ………………….. - ………………………. złotych brutto;
 1.5 ………………….. - ………………………. złotych brutto;

 2 Kwota  wynagrodzenia z  pkt  1 uwzględnia  obowiązujący  podatek VAT od towarów i
usług. (jeżeli dotyczy)

 3 Wartość  wynagrodzenia  Inspektora  nadzoru  nie  ulega  zmianie  w  przypadku
przedłużenia terminu realizacji robót budowlanych.

 4 Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty Inspektora nadzoru związane z pełnieniem
nadzoru, zarówno w czasie trwania robót budowlanych,  jak i  w okresie gwarancji  i
rękojmi, w tym w szczególności, koszty robocizny, dojazdów, ubezpieczenia, łączności
(telefon, fax), i inne związane z pełnieniem nadzoru.

 5 
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§ 7 – PRZEDSTAWICIELE STRON

 1 Wykonawca  skieruje  do  realizacji  zamówienia  osobę  posiadającą  odpowiednie
doświadczenie i kwalifikacje zawodowe zgodnie z wymogami zawartymi w SIWZ.

 2 Wykonawca do wykonania przedmiotu Umowy skieruje osobę wskazaną w Ofercie, tj.
 2.1 ……………………………………… – posiadającego  uprawnienia budowlane do kierowania

robotami  budowlanymi  bez  ograniczeń  w  specjalności  …………………………  nr
………………………………… z dnia ………………….. wydanymi przez ………………………………..

 3 Wykonawca oświadcza, że osoba wymieniona w pkt 2.1 jest członkiem Okręgowej Izby
Inżynierów  Budownictwa  nr  członkowski  …………………….  oraz  posiada  aktualne
zaświadczenie o wpisie na listę jej członków oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej.  W  celu  potwierdzenia  powyższego,  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu
stosowne dokumenty lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

 4 W  przypadku  wystąpienia  konieczności  (niezależnej  od  Wykonawcy)  powierzenia
realizacji  niniejszej  Umowy  osobie  innej  niż  wskazana  w  pkt  2,  Wykonawca
zobowiązany jest pisemnie uzasadnić tę zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby
do  akceptacji  Zamawiającego  w  terminie  3  dni  od  chwili  powzięcia  informacji  o
okolicznościach uzasadniających tą zmianę. W terminie 7 dni od dnia otrzymania ww.
propozycji,  Zamawiający może nie  zaakceptować zaproponowanej przez Wykonawcę
osoby w przypadku  gdy  jej  kwalifikacje  nie  będą co  najmniej  równe kwalifikacjom
wymaganym  przez  Zamawiającego  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia
publicznego  prowadzącym  do  zawarcia  niniejszej  Umowy;  brak  odpowiedzi
Zamawiającego na propozycję zmiany w ww. terminie uznaje się za wyrażenie zgody
na zmianę. W przypadku nie wyrażenia zgody na zmianę Zamawiający może Umowę
rozwiązać. Rozwiązanie Umowy w takim przypadku uważa się za dokonane z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.

 5 Na czas urlopów i zwolnień lekarskich oraz w przypadkach losowych, strony zapewnią
zastępstwo osób o odpowiednich kwalifikacjach.

 6 Do nadzorowania i koordynowania spraw związanych z realizacją Umowy Zamawiający
wyznacza…………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 8 - PODWYKONAWCY

 1 Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.
 2 Strony ustalają, że przedmiot umowy Wykonawca wykona osobiście i/lub za pomocą

podwykonawców*(wpisać zakres i nazwy)……………………………………………………………………………
 3 Wykonawca ponosi  odpowiedzialność  za  działania  i  zaniechania  wszystkich  osób,

którymi  posługuje  się  przy  wykonywaniu  Umowy,  w  tym  podwykonawców,  jak  za
własne  działania  i  zaniechania,  a  w  szczególności  ponosi  odpowiedzialność  za
niedołożenie przez te osoby najwyższej profesjonalnej staranności.

 4 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu,  wykonawca  jest
zobowiązany  wykazać  Zamawiającemu,  iż  proponowany  inny  podwykonawca  lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania. 

§ 9 – KARY UMOWNE

 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
 1.1 odstąpienie od/rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w

wysokości   20 % ceny brutto, o której mowa w § 6 pkt 1,
 1.2 każdy  rozpoczęty  dzień  nieuzasadnionego  przestoju  w  prowadzeniu  robót

spowodowanego działaniem lub  zaniechaniem działania  osoby  pełniącej  funkcje
inspektora nadzoru w wysokości 0,5 % ceny brutto, o której mowa w § 6 pkt 1 dla
danego zadania,

 1.3 za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu raportu, o którym mowa w § 4 pkt 2.20, w
wysokości 0,1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 pkt. 1 dla danego zadania,

 2 Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
na zasadach prawa powszechnie obowiązującego.
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 3 Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktur za wykonane usługi.
 4 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim podczas

realizacji przedmiotu Umowy.

§ 10 – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1 W  razie  wystąpienia  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub
dalsze  wykonywanie  umowy  może  zagrozić  istotnemu  interesowi  bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający  może odstąpić od umowy w
terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych  okolicznościach.  W  takim
przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu
wykonania części umowy, a Zamawiający nie ma obowiązku zapłaty kary umownej.

 2 Zamawiający  może  rozwiązać  umowę,  jeżeli  zachodzi  co  najmniej  jedna  z
następujących okoliczności:
 2.1 zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e;
 2.2 wykonawca w chwili  zawarcia  umowy podlegał  wykluczeniu  z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1;
 2.3 Trybunał  Sprawiedliwości  Unii  Europejskiej  stwierdził,  w  ramach  procedury

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo
polskie  uchybiło  zobowiązaniom,  które  ciążą  na  nim  na  mocy  Traktatów,
dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że zamawiający
udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej.

 3 Niezależnie  od  uprawnień  określonych  w  przepisach  Kodeksu  cywilnego,
Zamawiającemu przysługuje  prawo  odstąpienia  od  Umowy,  bez  konieczności
wyznaczenia dodatkowego terminu, gdy:
 3.1 zostanie  złożony  wniosek  o  ogłoszenie  upadłości  lub  rozwiązanie  firmy

Wykonawcy,
 3.2 zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, uniemożliwiający wykonanie

Umowy.
 4 Zamawiającemu przysługuje  prawo  rozwiązania  Umowy  z  winy  Wykonawcy,  bez

konieczności wyznaczenia dodatkowego terminu, gdy:
 4.1 Wykonawca  nie  rozpoczął  sprawowania  nadzoru  inwestorskiego  bez

uzasadnionych przyczyn w terminie 7 dni od daty przekazania wykonawcy robót
placu budowy,

 4.2 Wykonawca  przerwał  sprawowanie  nadzoru  inwestorskiego  bez  uzasadnionych
przyczyn i przerwa trwa dłużej niż 7 dni,

 4.3 Wykonawca  powołał  do  sprawowania  funkcji  nadzoru  osobę  nieuzgodnioną  z
Zamawiającym, stosownie do postanowień § 7 pkt 2,

 4.4 Wykonawca  nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 25 ustawy z dnia
7 lipca  1994 r. Prawo budowlane.

 5 Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie, pod rygorem nieważności, wymaga formy
pisemnej.

 6 W  przypadku  odstąpienia  lub  rozwiązania  Umowy  Wykonawca  może  żądać  jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy.

§ 11 - ROZLICZENIA

 1 Rozliczenie  za  wykonanie  przedmiotu  Umowy  będzie  następowało  na  podstawie
rachunków / faktur VAT – częściowych i końcowych.

 2 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy będzie następowało nie częściej niż raz w
miesiącu według następujących reguł:
 2.1 rachunki  /  faktury  częściowe  –  kwoty  proporcjonalne  do  wartości  odebranych

robót  budowlanych  w  branży  objętej  niniejszą  Umową za  każdą  nadzorowaną
inwestycję pomniejszone o 10% wartości brutto;

 2.2 rachunki / faktury końcowe – kwota ustalona poprzez pomniejszenie kwot ryczałtu
wynikających  z  §  6  pkt  1  o  wartość  wystawionych  przez  Wykonawcę
rachunków/faktur częściowych dla każdej nadzorowanej inwestycji. 

 3 Podstawy wystawienia rachunków/faktur:
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 3.1 częściowych  –  podpisany  protokół  odbioru  robót  budowlanych sporządzony  w
miesiącu poprzednim oraz raport z przebiegu realizacji inwestycji i prowadzonego
nadzoru  inwestorskiego.  W  przypadku  braku  podstaw  do  wystawienia  faktury
częściowej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do 7
dnia każdego miesiąca, raportu z przebiegu realizacji inwestycji i prowadzonego
nadzoru inwestorskiego,

 3.2 końcowych - podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę robót protokół odbioru
końcowego  robót  oraz  zatwierdzony  przez  Zamawiającego,  raport końcowy  z
przebiegu  realizacji  inwestycji  i  prowadzonego  nadzoru  inwestorskiego
sporządzony przez Wykonawcę.

 4 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie w terminie 30 dni od
daty  otrzymania  rachunku  /  faktury  przez  Zamawiającego  na  konto  Wykonawcy
wskazane w rachunku/fakturze wystawionej na: 
Nabywca: GMINA-MIASTO PŁOCK

Stary Rynek 1
09-400 Płock
NIP 7743135712

Odbiorca rachunku/faktury: Miejski Zarząd Dróg 
ul. Bielska 9/11
09–400 Płock

 5 Wykonawca oświadcza, że  jest podatnikiem podatku VAT - NIP  .......................…
(jeżeli dotyczy)

 6 Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 12 – ZMIANY W UMOWIE

 1 Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy dla swej ważności wymagają
formy  pisemnej  w  postaci  aneksu  podpisanego  przez  Strony  –  pod  rygorem
nieważności.

 2 Zamawiający  dopuszcza  możliwość  dokonania  zmiany  umowy  w  przypadkach
określonych w  art. 144 ust. 1 pkt 2-6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych oraz przewiduje możliwość dokonania w umowie następujących
istotnych zmian:
 2.1 osób (§ 7 Umowy), nadzorujących oraz realizujących przedmiot Umowy na inne

legitymujące się co najmniej równoważnym przygotowaniem zawodowym,
 2.2 treści § 8 dotyczących podwykonawców: wpisania lub zmiany podwykonawstwa, w

przypadku  gdy  Wykonawca  dokona  prawidłowego  zgłoszenia  lub  zmiany
podwykonawców w zakresie zgodnym ze SIWZ.

 2.3 Wynagrodzenia w przypadku:
 2.3.1 ustawowej  zmiany  podatku  VAT  –  zgodnie  z   obowiązującą  ustawą  o

podatku  od    towarów  i  usług  oraz  innych  zmian  przepisów  prawa
mających wpływ na wynagrodzenie,

 2.3.2 zmiany  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,

 2.3.3 zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,  które  mają  wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia  przez
wykonawcę,  wynagrodzenie  należne  Wykonawcy  zostanie  w  sposób
odpowiadający powyższym zmianom zwaloryzowane.

Wykonawca wnioskując do Zamawiającego o dokonanie zmian wynagrodzenia na
podstawie pkt 2.3 jest zobowiązany udowodnić, w jaki sposób powyższe zmiany
wpływają na koszty wykonania przez niego zamówienia.

 3 W przypadku braku realizacji  inwestycji  objętych niniejszym nadzorem Zamawiający
zmniejszy zakres niniejszej  Umowy i  obniży wynagrodzenie umowne (§ 6 pkt  1) o
wartość nadzoru dla nierealizowanych zadań.
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§ 13 – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie w szczególności
przepisy  Prawa  zamówień  publicznych  i  Kodeksu  cywilnego  wraz  z  przepisami
wykonawczymi oraz inne dotyczące podmiotu Umowy.

 2 Wszelkie  spory  mogące  wyniknąć  w  trakcie  realizacji  niniejszej  Umowy  będą
rozwiązywane bez zbędnej zwłoki w drodze negocjacji pomiędzy Stronami.

 3 W przypadku nie uzyskania porozumienia między Stronami, spory będzie rozstrzygał
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 4 Umowę sporządzono  w  dwóch  jednobrzmiących  egzemplarzach,  w  tym  jeden
egzemplarz dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

    ZAMAWIAJĄCY                               WYKONAWCA

Sporządziła: Magdalena Śmigielska

DZIAŁ IV SIWZ 
STRONA 8 Z 8

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG


	DZIAŁ IV SIWZ
	Wzór umowy
	UMOWA NR …/MZD/U/2017

