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(nazwa i adres Zamawiającego) 

Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. z o .o. 
z siedzib ą organu zarz ądzającego 

w Rudzie Śląskiej  
ul. Kłodnicka 97 lok 4  

Nr KRS 0000264786,  dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach 
X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 
Kapitał zakładowy 2.161800,00 zł,  
NIP:  6412380311, REGON: 240389503 

 
http://www.parkwodny-rudaslaska.pl 

e-mail: biuro@parkwodny-rudaslaska.pl 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
(W SKRÓCIE: SIWZ) 

 
 
 
dla zamówienia o nazwie:  
 
Inżynier Kontraktu dla projektowania i budowy Parku Wo dnego – Pływackiego 
Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Dolinie Kłodnicy   w Rudzie Śląskiej”  
Zawarto ść specyfikacji: 
 
1. Postanowienia SIWZ 
2. Załącznik nr 1 
3. Załącznik nr 2 
 
4. Załącznik nr 3 
 
5. Załącznik nr 4 
6. Załącznik nr 5 
7.  
8. Załącznik nr 6 
9. Załącznik nr 7 
 

Str.   2-16 
Str.  17 
Str. 18-19 
 
Str.  20 
 
Str.  21 
Str.  22 
 
Str.  23-27 
Str. 28- 48 
 

Rozdziały I - XXV 
Formularz oferty 
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
Wykaz wykonanych usług  
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia 
Opis przedmiotu zamówienia 
Wzór umowy 

 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera 48 ponumerowanych stron. 
 
 
 
 

Zatwierdzona przez: 
 
 

……………………………………..... 
 
 

Ruda Śląska, dnia …………………. 
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POSTANOWIENIA 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(SIWZ) 
 
 
 
ROZDZIAŁ I.  ZAMAWIAJ ĄCY (NAZWA I ADRES) 
Park Wodny we Rudzie Śląskiej  
Ul. Kłodnicka 97 lok 4 
41-706  Ruda Śląska  
zwany dalej „Zamawiającym” 
 
ROZDZIAŁ II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego  zgodnie z ustawą z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 
poz.759 z późn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”. 
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej 
ustawy. 
 
ROZDZIAŁ III.  OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla 
Przedsięwzięcia w zakresie projektowania i budowy pływackiego kompleksu sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej, realizowanego na podstawie Kontraktu 
Nr: PW-10/2009 zawartego z Generalnym Wykonawcą, z uwzględnieniem Warunków 
Kontraktowych dla Robót Inżynieryjno - Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego 
(4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, (tłumaczenie 1. wydania FIDIC 1999 
opublikowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów – Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC. 
Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 
71540000 – 5  Usługi zarządzania budową  
71310000- 4   Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 
71300000-1   Usługi inżynieryjne 
71315100-0   Usługi doradcze w zakresie materiałów budowlanych 
71315400-3   Usługi inspekcji budowlanej 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. 
 
 
ROZDZIAŁ IV.  INFORMACJA NA TEMAT CZ ĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI 

SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI 
SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 

 
1. Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

składania ofert częściowych. 
2. Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną 

odrzucone. 
 
 
ROZDZIAŁ V.  INFORMACJA NA TEMAT MO ŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT 

WARIANTOWYCH  
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Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 
 
 
ROZDZIAŁ VI.   INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH Z AMÓWIEŃ 

UZUPEŁNIAJĄCYCH  
 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust.1 pkt 6 ustawy – nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego polegających 
na: pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu dla Przedsięwzięcia w zakresie projektowania i 
budowy pływackiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kłodnickiej w Rudzie 
Śląskiej, realizowanego na podstawie Kontraktu Nr: PW-10/2009 zawartego z Generalnym 
Wykonawcą, z uwzględnieniem Warunków Kontraktowych dla Robót Inżynieryjno - 
Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego (4. wydanie angielsko-polskie 
niezmienione 2008, (tłumaczenie 1. wydania FIDIC 1999 opublikowanego przez 
Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów – Fédération Internationale des 
Ingénieurs-Conseils – FIDIC. Szczegółowy opis w załączniku nr 6 do SIWZ. 
 
ROZDZIAŁ VII. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRY MI 

ZAMAWIAJ ĄCY ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ 
 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej. 
 
 
ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONI CZNEJ 
 
Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji 
elektronicznej. 
 
 
ROZDZIAŁ IX.  INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW W  
POSTĘPOWANIU 
 
Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa 
Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za 
wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy). 
 
 
ROZDZIAŁ X. INFORMACJA NA TEMAT MO ŻLIWOŚCI SKŁADANIA JEDNEJ 

OFERTY, PRZEZ DWA LUB WIĘCEJ PODMIOTÓW ORAZ 
UCZESTNICTWA PODWYKONAWCÓW  

 
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania 

jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), 
pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania: 

a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo 
do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy 
spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 

b) Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne 
pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XII pkt. 7.2. SIWZ - Inne oświadczenia i 
dokumenty  – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo 
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do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy 
spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę; 

Uwaga 1:  pełnomocnictwo, o którym mowa powy żej (lit. a i b) mo że wynika ć 
albo z dokumentu pod tak ą samą nazwą, albo z umowy konsorcjum.  
c) Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała 

wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego                               
z wykonawców lub pełnomocnika); 

d) Każdy  z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. i 1.2. 
SIWZ. 

e) Wspólnie Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą złożyć dokumenty 
wymienione w rozdz. XII pkt 3.1.,3.2 i 3.3.   SIWZ (dokumenty potwierdzające 
spełnianie warunków z art. 22 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 ustawy). 

Uwaga 2:  wspólne zło żenie dokumentów, o którym wy żej mowa, prowadzi ć 
ma do wykazania spełniania warunków udziału w post ępowaniu, opisanych w 
SIWZ (wystarczaj ące będzie, je żeli dokumenty te zło ży tylko jeden z 
Wykonawców wspólnie składaj ących ofert ę, o ile wykazane zostanie w ten 
sposób spełnianie warunków udziału w post ępowaniu postawionych w SIWZ); 
f) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 

w pkt 4.1. rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą 
złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane 
w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) 
lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający 
dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców 
odrębnie. 

g) wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą 
występującym jako Pełnomocnik pozostałych. 

 
2. Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, 

który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie 
w ofercie wskazać, jaką część/zakres zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu 
podwykonawca. Należy wypełnić odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty. W 
przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale 
podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne 
sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste 
pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonanie siłami własnymi, bez 
udziału podwykonawców. 

 
 
ROZDZIAŁ XI.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
Zamówienie należy zrealizować w terminie: od dnia zawarcia umowy nie wcześniej jednak 
niż   1 lutego  2012 r. do dnia podpisanie świadectwa przejęcia robót nie dłużej jednak niż do 
30 czerwca 2012 r.    
 
ROZDZIAŁ XII.  WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
  OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 
  INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE 

MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY 
 
1. Wykonawcy ubiegaj ący si ę o zamówienie, nie mog ą podlega ć wykluczeniu 

z post ępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 
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W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z pos tępowania o udzielenie 
zamówienia, wraz z ofert ą należy doł ączyć: 

1.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ; 
1.2. aktualny odpis z wła ściwego rejestru  (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert; w przypadku, gdy Wykonawcą składającym ofertę jest osoba fizyczna, należy 
złożyć oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy – zgodnie z załącznikiem nr 2 
do SIWZ; 

2.   O udzielenie zamówienia mog ą ubiega ć się Wykonawcy, którzy spełniaj ą warunki z 
art. 22 ust. 1 ustawy dotycz ące: 
2.1 posiadania uprawnie ń do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści je żeli     

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania – nie dotyczy  

2.2.  posiadania wiedzy i do świadczenia 
2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem techniczn ym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia. 
2.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 
3. Opis sposobu oceny spełniania warunków wskazanyc h w Rozdziale XII pkt 2 SIWZ 
(pkt 2.2.-2.4.) 
 
3.1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co 
najmniej 2 usługi o wartości każdej z nich 500.000,00 zł brutto polegające na pełnieniu 
funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji 2 inwestycji, z których jedna obejmuje zespół 
basenów krytych o łącznej powierzchni lustra wody min. 950 m2 a druga obiekt użyteczności 
publicznej ( w rozumieniu § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. ) realizowany na warunkach 
kontraktowych FIDIC (lub równoważnych) i obejmującej wykonanie robót 
ogólnobudowlanych oraz instalacji wraz z infrastrukturą techniczną, o wartości każdej 
inwestycji co najmniej 50.000.000,00 zł brutto.   
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
a) wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,                      
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ; 
b) dokumenty potwierdzające, że usługi (wykazane w wykazie, o którym mowa powyżej) 
zostały wykonane należycie. 
3.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje albo będzie dysponować) co 
najmniej niżej wymienionymi osobami: 

Tzw. personel kluczowy, tj.  
1. Inżynier Rezydent - wymagane wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 3 

lata doświadczenia zawodowego jako Inżynier Kontraktu, 
2. Lider Zespołu -  wymagane wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 3 

lata doświadczenia zawodowego jako Inżynier Kontraktu 
3.   Dwóch inspektorów nadzoru branży budowlanej - inspektor nadzoru o specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej posiadających uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, wpis na 
listę właściwej izby samorządu zawodowego, lub spełniającą warunki, o których 
mowa w art. 12a ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity 
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Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) lub spełniającą 
warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach 
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej (Dz. U .z 2008 r.  Nr 63, poz. 394 ) oraz minimum 5 lat 
doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robót konstrukcyjno-budowlanych 
– jeden z nich będzie pełnić funkcje kierownika/koordynatora  
oraz osobami uprawnionymi do pełnienia poni żej wskazanych funkcji :  

4. Inspektor nadzoru branży sanitarnej – inspektor nadzoru posiadający uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych, wpis na listę właściwej izby 
samorządu zawodowego lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a 
ustawy Prawo budowlane lub spełniającą warunki, o których mowa w ustawie 
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz posiadającą minimum 5 lat 
doświadczenia w nadzorowaniu robót w zakresie montażu instalacji oraz 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych oraz wodociągowo-
kanalizacyjnych,  

5. Inspektor nadzoru branży elektrycznej - inspektor nadzoru o specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych                                       
i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych, a także  elektroenergetycznych, wpis na listę 
właściwej izby samorządu zawodowego, lub spełniającą warunki, o których mowa 
w art. 12a ustawy Prawo budowlane lub spełniającą warunki, o których mowa w 
ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,  oraz minimum 5 lat 
doświadczenia w nadzorowaniu robót elektrycznych i/lub elektroenergetycznych, 

6. Inspektor nadzoru branży drogowej- Inspektor nadzoru o specjalności budowy 
dróg posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej, wpis na listę właściwej izby samorządu 
zawodowego, lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo 
budowlane lub spełniającą warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej,  oraz minimum 5 lat doświadczenia                             
w nadzorowaniu robót drogowych 

7. Inspektor nadzoru branży telekomunikacji posiadający uprawnienia w specjalności 
telekomunikacyjnej bez ograniczeń i posiadający wpis na listę właściwej izby 
samorządu zawodowego, lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a 
ustawy Prawo budowlane (lub spełniającą warunki, o których mowa w ustawie 
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, oraz minimum 2 lata 
doświadczenia w nadzorowaniu robót zakresie telekomunikacji przewodowej wraz 
z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz                            
z infrastrukturą towarzyszącą. 

8. Specjalista ds. rozruchu w branży mechanicznej - osoba posiadająca 
wykształcenie techniczne i minimum 2 lata doświadczenia  w nadzorowaniu robot 
branży mechanicznej, 
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9. Specjalista inżynier ds. aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki osoba 
posiadająca  minimum 3 lata doświadczenia w nadzorowaniu robót branży AKPiA, 
dla przemysłu a także transmisji danych i wizualizacji procesu technologicznego, 

10. Specjalista w zakresie technologii uzdatniania wody basenowej. Osoba ta 
powinna posiadać 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie dozoru 
technicznego lub nadzorowaniu robót w obiekcie parku 
wodnego/Aquaparku/krytej pływalni/krytego Basenu/krytego obiektu rekreacji 
wodnej o powierzchni lustra wody min. 950 m 2    ( nie dotyczy niecek basenowych 
zewnętrznych, tj., odkrytych) 

11. specjalista ds. kosztów -  osoba posiadająca  minimum 4 lata doświadczenia                    
w prowadzeniu rozliczeń kontraktów budowlanych w tym rozliczyła  2 kontrakty                  
o wartości co najmniej  50.000.000,00 zł brutto każdy w tym jeden realizowany  
na warunkach FIDIC ( lub równoważnych).  

 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem nr 5 do 
SIWZ; 
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. 
3.3. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 
500.000,00 zł. 
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą: 
a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia. 
 
4. Dokumenty i o świadczenia, które nale ży doł ączyć do oferty, w celu wykazania 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu. 
 

4.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie                                 
z załącznikiem   nr 3 do SIWZ. 

 
5. W zakresie warunków udziału w post ępowaniu opisanych w pkt 3 (opis sposobu 

dokonania oceny spełniania warunków) niniejszego ro zdziału SIWZ, Wykonawca 
może polega ć na wiedzy i do świadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolno ściach finansowych innych 
podmiotów, niezale żnie od charakteru prawnego ł ączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia. 

 
6. Odst ępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku skła dania oferty przez 

Wykonawc ę, który ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP. 
6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 
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6.1.1. w pkt. 1: 1.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

6.2. Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 6.1.1. lit a, powinny być wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

6.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.1., 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt 6.2. stosuje się odpowiednio. 

 
7 . Oświadczenia i dokumenty potwierdzaj ące, że oferowane dostawy spełniaj ą 
wymagania okre ślone przez Zamawiaj ącego w opisie przedmiotu zamówienia:  
  7.1 Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym 

wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty 
– zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

  7.2  Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych 
się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo nale ży doł ączyć                        
w oryginale b ądź kopii, potwierdzonej za zgodno ść z oryginałem notarialnie.  
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnictwo takie 
może wynikać z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej. 

 
 
Uwaga 3:  Wykonawcy mog ą składa ć wszystkie wykazy, informacje czy o świadczenia 
także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według 
schematu druków zał ączonych do niniejszej specyfikacji (zał ączniki nr 1-5 do SIWZ). 
 
Uwaga 4:  potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniej szym post ępowaniu, 
Zamawiaj ący oceniał b ędzie na podstawie wymaganych o świadcze ń i dokumentów. 
Ocena spełniania warunków dokonywana b ędzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym 
tj. „spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie chocia żby jednego z postawionych 
warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z post ępowania.  
 
 
ROZDZIAŁ XIII.  INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANI A SIĘ 

ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 2 

niniejszego rozdziału, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać 
wyłącznie   na piśmie, faksem lub e-mailem (adres Zamawiającego, nr faksu oraz 
adres e-mail podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ)                   
z dopiskiem: „Zamówienia publiczne”. 

2. W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, 
dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia, 
dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej 
formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej. 

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia 
oraz informacje faksem, bądź e-mailem każda ze stron na żądanie drugiej ma 
obowiązek potwierdzić fakt otrzymania faksu, bądź e-maila. 

4. Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania 
Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym 
adresem: www.parkwodny.bip.info.pl 

 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego  o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna  nr sprawy: ZP 1/12 

 
 
 

9 
 

 
 
ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJA ŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ 
 
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. 
2. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed 

upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do 
Zmawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, 
Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda 
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią 
Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca. 

4. Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu 
wyjaśnienia treści SIWZ. 

5. Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym 
adresem: www.parkwodny.bip.info.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia 
i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także 
pod wskazanym wyżej adresem internetowym. 

 
 
ROZDZIAŁ XV.  OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJ ĄCEGO UPRAWNIONE                                             

DO     POROZUMIEWANIA     SIĘ     Z     WYKONAWCAMI 
 
Zamawiający wyznacza następującą/e osobę/y do porozumiewania się z Wykonawcami,                 
w sprawach dotyczących niniejszego postępowania: 
 
Dorota Buzuk        tel 32/797 -32- 70   
 
ROZDZIAŁ XVI.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
ROZDZIAŁ XVI.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00.zł. 
 Słownie złotych: dziesięć tysięcy złotych  
1.1.   Wadium może być wniesione w: 

- pieniądzu, 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej  
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych, 
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami). 

1.2.  Termin wnoszenia wadium upływa w dniu: 13 stycznia 2012 r. o godzinie 10:00  
Wadium wnoszone w pieni ądzu nale ży wpłaca ć przelewem na nast ępujący nr 
konta :    ING Bank  Śląski 66 1050 1331 1000 0023 3611  9199 

Uwaga! Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki 
pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert. 

1.3. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu 
bezpośrednio do oferty. Zaleca si ę zamieścić dokument wadialny w taki sposób, 
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aby jego zwrot przez Zamawiaj ącego nie naruszył integralno ści oferty                              
i doł ączonych o świadcze ń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co  
pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty do kumentów).  

1.4. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 
1.9.  niniejszego rozdziału SIWZ. 

1.5. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający 
zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

1.6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał 
ofertę przed upływem terminu składania ofert. 

1.7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 1.4. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w 
wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

1.8. Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może 
wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy.  

1.9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: 
a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 

ustawy, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących 
po jego stronie, 

b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,  
- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
 
 
ROZDZIAŁ XVII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
Termin związania ofertą wynosi: 30 dni.  Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ. Dzień ten jest 1 
(pierwszym) dniem terminu związania ofertą. 
 
 
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 
1. Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty albo według takiego samego schematu, 

stanowiącego załącznik nr 1  do SIWZ. 
 
2. Do oferty należy dołączyć: 
2.1. Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane. 
2.2. Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. 
2.3. Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione                     

w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę (uwaga! – przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy). W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt 5 rozdziału XII SIWZ, 
kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 
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2.4. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi 
jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób 
uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.). 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
3.1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ. 
 
4. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim. 
 
4.1. Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz 

z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy formularza oferty, który musi by ć 
sporz ądzony zgodnie z wymogiem podanym w pkt 4 niniejszeg o rozdziału.  

4.2. Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym 
atramentem. 

4.3. Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 
Wykonawcy. 

4.4. Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być 
również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

4.5. Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów 
za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile 
nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 
Pełnomocnictwo nale ży doł ączyć w oryginale b ądź kopii, potwierdzonej za 
zgodno ść z oryginałem notarialnie.  

4.6. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane 
przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 

 
5. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami 

i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e 
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie 
podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana. 

 
6. Wykonawca powinien zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami 

oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób: 
a) koperta zewnętrzna: 

powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób: 
 

 

Park Wodny w Rudzie Śląskiej sp. z o.o.,  

41-709 Ruda Śląska, ul. Kodnicka 97 lok 4  

 

„Oferta do przetargu nieograniczonego na: „In żynier Kontraktu dla projektowania i 
budowy Parku Wodnego – Pływackiego Kompleksu Sporto wo Rekreacyjnego w 
Dolinie Kłodnicy   w Rudzie Śląskiej”  

                                        - Nie otwierać przed 13.01.2012.  godz10:30  

 
b) koperta wewnętrzna: 

- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę                 
i adres Wykonawcy. 

 
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod 

warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian 
lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie                                
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak 
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wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub 
„Wycofanie”. 
 

8. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł (w odniesieniu do 
tych informacji), że nie mogą być one udostępniane.  

8.1. Informacje stanowi ące tajemnic ę przedsi ębiorstwa, winny by ć zgrupowane 
i stanowi ć oddzieln ą część oferty, opisan ą w nast ępujący sposób: „tajemnice 
przedsi ębiorstwa – tylko do wgl ądu przez Zamawiaj ącego” . 

8.2.  Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności 
dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do 
Zamawiającego z wnioskiem. 

 
ROZDZIAŁ XIX.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 
1. Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr  1 do 

SIWZ. 
3. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją 

zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa . Cena ta 
będzie stała i nie może się zmienić.  

4. Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT). 
5.  

Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego 
miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za 
błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem. 

 
 
ROZDZIAŁ XX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARC IA OFERT 
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego nie później niż do dnia 13.01.2012 r. 

do godz. 10:00  
2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym w pkt. 1 

niniejszego rozdziału, zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom. 
3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu  13.01.2012 r. o godzinie 

10:30   w  siedzibie Zamawiającego. 
 
 
ROZDZIAŁ XXI. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT 
 
1. Otwarcie ofert jest jawne. 
 
2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z 
podatkiem VAT). 

 
3. Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, 

nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 
informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków 
płatności zawartych w ofercie. 

 
4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 

Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego 
rozdziału. 
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5. W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie 

podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy. 
5.1. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą, zgodnie                

z art. 24 ust. 4 ustawy. 
 
6. Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo 

zamówień publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega 
odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest 
zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy. 

 
7. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 
 
8. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, 

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona. 
 
9. W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, 

postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie unieważnione. 
Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych                       
w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy. 

 
10. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą 

odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę 
punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ). 

 
10.1. Zamawiający powiadomi o wynikach przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim 

Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze 
oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica 
ogłoszeń znajduje się na parterze w siedzibie Zamawiającego), a także na stronie 
internetowej pod następującym adresem: www.parkwodny.bip.info.pl Zawiadomienie            
o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało 
informacje o: 
- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę 
wybrano; uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, 
którzy złożyli oferty wraz  
ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację); 
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia 
faktycznego i prawnego; 
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym. 
- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy, po upływie którego 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

 
ROZDZIAŁ XXII.  OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW 

 
1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami: 
 

                                  cena ofertowa – 100 pkt 
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Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, 
wyliczoną w następujący sposób: 
 
 cena ofertowa 100 pkt- wg następującego wzoru: 

N 
I P =   -----   x  A 

B 
 
gdzie poszczególne litery oznaczają: 
I P – liczba punktów, 
N – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nie odrzuconych ofert, 
B – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej), 
A – waga danego kryterium wyrażona w punktach  - 100 pkt. 
 
Uwaga!   Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po 

przecinku. 
 
 
 
ROZDZIAŁ XXIII. INFORMACJA NA TEMAT MO ŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ 

W WALUTACH OBCYCH 
 
Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej. 
 
 
ROZDZIAŁ XXIV.  INFORMACJE DOTYCZ ĄCE UMOWY 
 
1. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej 

SIWZ wzór umowy (załącznik nr 7). 
1.1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy,                    

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie               
z warunkami określonymi we wzorze umowy - § 17 ust. 2 

              
2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie                           

z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie 
terminów określonych w art. 94 ustawy. 

 
3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma 

podpisanie umowy. 
 
4. W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy 
przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa konsorcjum, 
umowa spółki cywilnej). 

 

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 
- pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto: 
 ING Bank  Śląski 66 1050 1331 1000 0023 3611  9199 
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

- gwarancjach bankowych, 
- gwarancjach ubezpieczeniowych 
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- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  

Uwaga: Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach                                   
z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych 
emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez 
ustanowienie zastawu rejestrowego. 
4.2. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, określone zostały we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 
 
 
5. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych 

z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie: 
Justyna Wilczek  – tel. 32/ 797 32 70  

 
 
ROZDZIAŁ XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej szczegółowo 

regulują przepisy działu VI ustawy  – Środki ochrony prawnej (art. 179 – 198 g 
ustawy ). 

 
2. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują wykonawcy, uczestnikowi 

konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy. 

 
3. Środki ochrony prawnej  wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (dalej: SIWZ), przysługują również organizacjom wpisanym na 
listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną 
przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

 
4. Terminy wnoszenia odwołań: 
4.1. Odwołanie wnosi się w terminie: 

5 dni  od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego 
wniesienia – jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 
10 dni  – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

4.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, 
wnosi się w terminie: 
5 dni  od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub 
SIWZ na stronie internetowej. 

4.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 4.1. i 4.2. wnosi się: 
w terminie 5 dni  od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej 
staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących 
podstawę jego wniesienia. 
 

5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
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5.1. Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia, która jest mniejsza od tzw. „kwoty 
unijnej”, tj. kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
ustawy, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
a) opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 

5.2. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, 
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać 
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności 
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5.3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5.4. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli: 
a) nie zawiera braków formalnych; 
b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia 
odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania). 

5.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faxu lub drogą 
elektroniczną. 

 
6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  

przysługuje skarga do sądu. 
6.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o 
apelacji, jeżeli przepisy ustawy pzp nie stanowią inaczej. 

6.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni  od dnia doręczenia 
orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie 
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej 
wniesieniem. 

6.3. W terminie 21 dni  od dnia wydania orzeczenia skargę może wnieść także Prezes 
Urzędu. Prezes Urzędu może także przystąpić do toczącego się postępowania. Do 
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o prokuraturze. 

6.4. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego 
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe 
ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub 
zmianę orzeczenia w całości lub w części. 

6.5. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć 
żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
 

7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które 
nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 

7.1. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza 
czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców                          
w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

7.2. Na czynności, o których mowa powyżej, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 
art. 180 ust 2. 
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…………………….. 
Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 1 

 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
 

1. Oferta zło żona do post ępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybi e 
przetargu nieograniczonego na: 
………………………………………………………………………………………………............ 
………………………………………………………………………………………………............ 

 
2. Nazwa i adres Wykonawcy*, nr regon, telefon i fax, e-mail: 

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

 
3. Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo i słownie): 

Netto ………………………………… zł  
Podatek Vat ( % ) …………………. zł  
Brutto: ……………………………… zł 
 
Słownie:……………………………… 

4. Termin realizacji zamówienia ………………………………………… 
5. Warunki płatno ści:   zgodnie z wzorem umowy. 
6. Niniejszym o świadczam, że: 

• zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń; 
• zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję 

go bez zastrzeżeń; 
• przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia 
• jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert 

podanego w SIWZ; 
 
8. Niżej podan ą część/zakres zamówienia, wykonywa ć będą w moim imieniu 
podwykonawcy 

(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykona wcy): 
- ………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………… 
9. Oferta została złożona na  …  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych). 

 
...................................., dnia ..................... 
 
……………………………………………... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy 
 

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składaj ących ofert ę wspóln ą należy wskaza ć 
wszystkich Wykonawców wyst ępuj ących wspólnie lub zaznaczy ć, iż wskazany 
podmiot (Pełnomocnik/Lider) wyst ępuje w imieniu wszystkich podmiotów 
składaj ących ofert ę wspóln ą. 
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…………………….. 
Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 2 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIU Z POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA 

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………” 
 
- mając na uwadze przesłanki wykluczenia zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy tj.: 
 

„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:  
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które 
uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w 
sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy sprawie zamówienia 
publicznego z powodu okoliczności, za które wykonawca podnosi odpowiedzialność, 
jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 

 
2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ 
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 

 
3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

 
4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
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5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione 
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub 
inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo 
związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano                               

za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

 
8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 

skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.” 

 
oświadczam/y, że 
 
- niepodlegam/y wykluczeniu z post ępowania o udzielenie niniejszego zamówienia 
(brak podstaw do wykluczenia z post ępowania w my śl przytoczonego art. 24 ust. 1 
ustawy). 
 
 
 
..........................................., dnia ..................... .................................................................. 

Podpis wraz z pieczęcią osoby 
uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

 
 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego  o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna  nr sprawy: ZP 1/12 

 
 
 

20 
 

………...…......……….. 
Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 3 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWI EN PUBLICZNYCH 
 
 
 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
„…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………” 
 
na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y 
warunki dotyczące: 
 
   1.      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 
 
 

1. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia; 
 

2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia; 

 
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

 
 
- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 3 w rozdziale XII 
SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
..........................................., dnia ..................... .................................................................. 

Podpis wraz z pieczęcią osoby 
uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 
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…………………….. 

Pieczęć Wykonawcy       
          Załącznik nr 4 
 
 

WYKAZ WYKONANYCH   USŁUG  
W ZAKRESIE NIEZBĘDNYM DO WYKAZANIA SPEŁNIANIA WARUNKU WIEDZY I 

DOŚWIADCZENIA 
 
 
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na : 

„…………………………………………………………………………………………………………

……….....................................................................................................................................” 

przedkładam/y następujący wykaz wykonanych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania 

spełniania warunku wiedzy i doświadczenia: 

 
Lp.  Zleceniodawca  Opis wykonanych   usług – 

przedmiot oraz warto ść brutto 
usługi, opis i warto ść inwestycji 

Okres 
wykonywania 
usługi  (data 
rozpocz ęcia 

i zakończenia) 
 
 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

  

 
 

 
 
 
 

  

 
Do niniejszego wykazu, dołączamy ....... szt. dokumentów potwierdzających, że wskazane i 
opisane wyżej usługi zostały wykonane  należycie. 
 
 
........................................., dnia ..................... .............................................................. 

Podpis wraz z pieczęcią osoby 
uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 
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………….. 
Pieczęć Wykonawcy        Załącznik nr 5 
 
 

WYKAZ OSÓB  
KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA  

 
 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na :  
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału                              
w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
 
 

Lp. Imię 
Nazwisko 

Kwalifikacje 
zawodowe 
(Nr 
uprawnie ń*) 

Doświadczenie  Wykształcenie  Zakres czynno ści  
przy realizacji 
zamówienia 

Podstawa  
prawna do 
dysponowania  
daną osob ą 

  
 
 

     

  
 
 

     

  
 
 

     

  
 
 

     

  
 
 

     

 
 
Jednocze śnie oświadczam/y, że osoby, które b ędą uczestniczy ć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadaj ą uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa . 
 
 
 
......................................., dnia ..................... ................................................................... 

Podpis wraz z pieczęcią osoby 
uprawnionej do reprezentowania 
Wykonawcy 

* 
 
 
 * dotyczy osób posiadających wymagane przez Zamawiającego uprawnienia 
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Załącznik nr 6 
 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla 
Przedsięwzięcia obejmującego zaprojektowanie, budowę i oddanie do użytku pływackiego 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Kłodnickiej w Rudzie Śląskiej, realizowanego  na 
podstawie Kontraktu Nr: PW-10/2009 zawartego z Generalnym Wykonawcą,   
z uwzględnieniem Warunków Kontraktowych dla Robót Inżynieryjno - Budowlanych 
Projektowanych przez Zamawiającego (4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, 
(tłumaczenie 1. wydania FIDIC 1999 opublikowanego przez Międzynarodową Federację 
Inżynierów Konsultantów – Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils – FIDIC).  
 
Do zadań Inżyniera Kontraktu będzie należało w szczególności: 
1. Etap świadczenia usług na budowie:  

Przed planowanym terminem rozpoczęcia robót w ramach poszczególnych Kontraktów 
na Roboty, Inżynier dokona weryfikacji dokumentacji Zamawiającego w celu 
sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności składających się na tę dokumentację 
dokumentów oraz dokona kontroli obliczeń  w celu weryfikacji ewentualnych błędów i 
zaproponuje konkretne rozwiązania. Inżynier świadczący niniejszą usługę zidentyfikuje 
ryzyka i potencjalne problemy, które mogą wystąpić podczas realizacji Projektu i 
zaproponuje sposoby rozwiązania tych problemów. Wyniki takiej analizy ryzyk i 
sugerowanych rozwiązań zawarte będą w Raporcie Wstępnym. 

2.Obowi ązki In żyniera Kontraktu na etapie budowy:  
1) przygotowania na czas wykonywania zamówienia odpowiednio wyposażonego 

zaplecza logistycznego dla Personelu Inżyniera Kontraktu położonego w 
najbliższym sąsiedztwie siedziby Zamawiającego m.in. z dostępem do telefonu, 
faxu, stałego łącza internetowego;  

2) prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi  
w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo 
Budowlane oraz aktów wykonawczych  

3) pełnienia funkcji Inżyniera zgodnie z odpowiednimi warunkami umowy; 
4) bezstronnego i obiektywnego uczestniczenia w procesie inwestycyjnym m.in. 

prawidłowego wykonania Kontraktów na Roboty, zgodnie z ich zapisami oraz 
obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej; 

5) wystawienia Poleceń rozpoczęcia poszczególnych etapów robót  
6) uczestnictwa w przekazaniu przez Zamawiającego Wykonawcom Robót wszystkich 

istniejących dokumentów o których mowa w Kontraktach na Roboty niezbędnych 
do ich realizacji;  

7) prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości  
wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami 
specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej oraz praktyką inżynierską; 

8) przygotowywanie kwartalnych raportów dla Banku, monitorowania postępu 
finansowego i rzeczowego robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego 
zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującymi przy realizacji Kontraktów 
na Roboty harmonogramami i zdefiniowanymi przez Zamawiającego wskaźnikami;  

9) administrowania Kontraktami na Roboty w sposób zapewniający prowadzenie 
pełnego wymaganego przez Zamawiającego raportowania, w tym monitorowania 
ważności wszystkich polis ubezpieczeniowych i gwarancji wymaganych od 
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Wykonawców Robót; 
10) kontrolowania przestrzegania przez Wykonawców Robót zasad bezpieczeństwa 

pracy  i utrzymania porządku na terenie budowy; 
11) wydawania Wykonawcom Robót poleceń potwierdzonych wpisem w Dzienniku 

Budowy dotyczących m.in. usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 
prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz 
przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, 

12) udzielania Wykonawcom Robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień 
dotyczących prowadzonych robót, w zakresie kompetencji Inżyniera;  

13) kontroli zgodności oznakowania robót z zatwierdzonymi projektami tymczasowej 
organizacji ruchu oraz zapewnienia sprawnej komunikacji obrębie terenu budowy; 

14) podejmowania decyzji o wstrzymaniu części lub całości robót w sytuacjach 
określonych w Warunkach Kontraktów na Roboty;   

15) opiniowania dokumentów przedłożonych przez Wykonawców w zakresie 
podwykonawstwa i rekomendowanie Zamawiającemu Podwykonawców do 
akceptacji, 

16) wyrażania zgody na wykonywanie robót budowlanych poza normalnymi godzinami 
pracy i  w dni ustawowo wolne od pracy; 

17) wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez 
Wykonawców Robót, która zachowuje się niewłaściwie lub jest niekompetentna lub 
niedbała w swojej pracy;   

18) organizowania oraz przewodniczenia naradom dotyczącym postępu robót (Rad 
Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich stron zaangażowanych 
w realizację Kontraktów na Roboty (Wykonawca Robót, Inżynier, Projektant,  oraz 
inni uczestnicy procesu inwestycyjnego wg potrzeb) oraz sporządzania protokołów 
z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcom Robót w terminie 
5 dni od dnia narady;  

19) uczestniczenia w innych naradach i wyjazdach z Wykonawcami Robót, 
Zamawiającym oraz innymi zaangażowanymi stronami , na których rozwiązywane 
są wszelkie sprawy związane z realizacją Przedsięwzięcia; 

20) ścisłej współpracy z Projektantami w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru 
autorskiego i uzyskiwania od Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu 
budowlanego oraz powiadamiania Zamawiającego i Projektantów w każdym 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów, opuszczeń, niejasności, 
sprzeczności, niestosowności i innych wad w dokumentacjach projektowych; 

21) wydawania Poleceń Zmian  Generalnemu Wykonawcy zgodnie z FIDIC, 
Kontraktem  i z uwzględnieniem Prawa Zamówień Publicznych oraz dokonywania 
weryfikacji ich wyceny; 

22) nadzorowania badań laboratoryjnych i polowych; 
23) zatwierdzania materiałów budowlanych w celu uniknięcia użycia materiałów 

niezgodnych z zapisami Kontraktów na Roboty, uszkodzonych lub nie 
posiadających polskich certyfikatów; 

24) stałego nadzorowania badań materiałów i robót wykonywanych przez 
Wykonawców Robót;  

25) zlecania Wykonawcom Robót wykonania dodatkowych badań kontrolnych 
materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości;  

26) sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności 
wszelkich certyfikatów, polis ubezpieczeniowych, gwarancji wykonania, 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułów własności sprzętu itp.;  

27) zatwierdzania rysunków wykonawczych sporządzanych przez Wykonawców Robót 
rysunków w zakresie spełnienia wymagań Zamawiającego określonych w umowie z 
Wykonawcami tych robot;  

28) zalecania sporządzania wszelkich zmian w rysunkach, planach rysunków  
i specyfikacjach, które mogą okazać się konieczne lub zalecane w trakcie budowy   
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29) sprawdzenia i zatwierdzenia przygotowanych przez Wykonawców Robót 
kompletnych dokumentacji powykonawczych;  

30) dokonywania weryfikacji obmiaru wykonanych robót;  
31) kontroli robót zanikających i ulegających zakryciu;  
32) uczestniczenia w przeprowadzanych próbach i technologicznych rozruchach 

urządzeń i wyposażenia oraz w odbiorach technicznych; 
33) doradzania Zamawiającemu na temat możliwych sposobów obniżenia kosztów 

Kontraktów na Roboty;  
34) przedstawiania Zamawiającemu pisemnych rekomendacji na temat wyceny stawek 

wszelkich nieprzewidzianych robót dodatkowych lub zamiennych z zakresu GW w 
tym ich weryfikacja  oraz  poza zakresem GW z uwzględnieniem Kontraktu ;  

35) rekomendowanie i wycena (sporządzanie kosztorysów inwestorskich) robót 
dodatkowych i uzupełniających zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych  
w porozumieniu z Zamawiającym z uwzględnieniem Kontraktu;  

36) sporządzanie protokołów konieczności i negocjacji do robót dodatkowych  
i uzupełniających i zamiennych oraz udzielanie w tym zakresie wyjaśnień; 

37) kontrola przestrzegania przez Wykonawców Robót reguł bhp,  
38) sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienie Wykonawców Robót o wykrytych 

wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;   
39) przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia 

kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawców Robót 
dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót;  

40) sprawdzania zestawień ilości i wartości wykonanych robót i wystawiania 
Przejściowych Świadectw Płatności lub innych dokumentów będących podstawą do 
wystawienia faktur przez Wykonawców Robót; 

41) zapobiegania roszczeniom Wykonawców Robót;  
42) identyfikowania wszędzie tam gdzie jest to możliwe ryzyk powstania potencjalnych 

roszczeń ze strony Wykonawców Robót i stron trzecich i informowania o tym 
Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;  

43) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawców Robót oraz 
rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego a stanem faktycznym na 
terenie budowy;  

44) rozpatrywanie roszczeń Wykonawców Robót i przedstawienia stanowiska  
w odniesieniu do nich;   

45) rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia;  
46) wystawiania wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją 

Przedsięwzięcia wymaganych przez Zamawiającego;  
47) przygotowywanie raportów i sprawozdań wymaganych przez Zamawiającego w tym 

raportów miesięcznych, kwartalnych oraz weryfikacja raportów sporządzanych 
przez Generalnego Wykonawcę 

48) zapewnienia sprawnej komunikacji między wszystkimi stronami procesu 
inwestycyjnego m.in. Energetyką,  Nadzorem Budowlanym; 

49) reprezentowania Zamawiającego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach 
związanych z Przedsięwzięciem; 

50)  udział ( w razie potrzeby) w codziennych naradach z Zamawiającym 
51) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju wniosków, skarg i roszczeń 

wywołanych realizacją Projektu m.in. mieszkańców;  
52) pełnienie funkcji mediatora i rozjemcy w sporach- prowadzenie polubownych 

uzgodnień w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy Wykonawcą Robót  
a Zamawiającym oraz współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień 
Kontraktów na Roboty; 

53) prowadzenie bieżącej kontroli Kontraktów na Roboty i aktualizowanie szacunku ich 
końcowych wartości oraz sporządzanie planów przepływów pieniężnych; 

54) analizy ryzyka w zakresie nadzorowanych Kontraktów na Roboty; 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego  o wartości mniejszej niż tzw. kwota unijna  nr sprawy: ZP 1/12 

 
 
 

26 
 

55) ujawniania nieprawidłowości występujących przy wykonywaniu robót                             
z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiającego, Wykonawców Robót 
oraz odnotowaniem w Dziennikach Budowy; 

56) wspierania działań Zamawiającego poprzez: 
udział w kwalifikacji kosztów (ocena zgodności z Prawem Zamówień Publicznych, 
Prawem Budowlanym i Kontraktem) oraz świadczenie: 

o asysty przy sporządzaniu odpowiedzi na pisma  
o pilnowanie zgodności robót z zapisami zawartymi w Kontraktach na Roboty; 
o rzetelne raportowanie - Inżynier nie powinien być jedynie obserwatorem 

realizowanych robót lecz aktywnie wpływać na ich prawidłowe wykonanie; 
powinien on przedkładać Zamawiającemu wczesną analizę zagrożeń oraz 
wnioski w opracowywanych przez niego Raportach; 

o informowanie o wszystkich występujących i przewidywanych problemach 
oraz podejmowanych działaniach naprawczych lub/i zapobiegawczych dla 
ich przezwyciężenia; 

o rozpatrywanie wniosków i roszczeń mieszkańców oraz innych uczestników 
procesu budowlanego, jak również dokonywanie oceny zasadności tych 
roszczeń; 

58) wykonywania wszystkich innych czynności i zadań nie wymienionych w 
Kontrakcie na usługi, które będą konieczne do prawidłowej realizacji Kontraktów na 
Roboty (zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktowych FIDIC , przepisami 
polskiego prawa w tym Prawa Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego,  

Inżynier Kontraktu będzie decydowa ć o:   
1) dopuszczeniu materiałów, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń 

przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robót;  
2) zatwierdzaniu receptur i technologii proponowanych przez Wykonawców Robót;  
3) wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

niezgodnie z wymaganiami Kontraktów;  
4) sposobie zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.  

 
Inżynier Kontraktu będzie wnioskowa ć o :   

5) wprowadzenie zmian w dokumentacjach projektowych zgodnie z FIDIC, 
Kontraktem i umową;  

6) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów lub ekspertyz przez niezależnego 
Inspektora, jeżeli byłoby to wymagane okolicznościami;  

7) zlecenie usunięcia wad stronie trzeciej w przypadku gdy Wykonawca Robót nie 
usunie ich w wyznaczonym terminie;  

8) zmianę terminu wykonania robót w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka 
nie wynika z winy czy zaniedbań Wykonawców Robót;  

9) zlecenie wykonania robót dodatkowych lub zamiennych; 
10) wydanie polecenia przyspieszenia tempa robót;  
11) akceptację propozycji Wykonawców Robot odnośnie zmiany w Kierownictwie 

Wykonawców Robót (na inne niż wskazane w ofercie).  
Inżynier Kontraktu będzie akceptowa ć: 

12) sprzęt i urządzenia pomiarowe Wykonawców Robót oraz ich propozycje odnośnie 
zmiany sprzętu lub urządzeń;  

3. Obowi ązki In żyniera Kontraktu po zako ńczeniu robót  

Po zakończeniu robót budowlanych  Inżynier Kontraktu, po uzgodnieniu z Zamawiającym, 
wystawi Świadectwo Przejęcia lub protokół odbioru końcowego.   
Przygotowanie wraz z Generalnym Wykonawcą niezbędnej dokumentacji w celu pozyskania 
pozwolenia na użytkowanie wraz z książką Obiektu. 
  
Ponadto Inżynier Kontraktu wyegzekwuje od Wykonawców Robót przygotowanie 
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Dokumentacji Powykonawczych oraz dokona ich sprawdzenia pod warunkiem 
dostarczeniem wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu lub zgłoszenia o zakończeniu, w zakresie zgodnym z ustawą Prawo 
Budowlane oraz innymi przepisami prawa. Inżynier również sprawdzi i potwierdzi gotowość 
obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru ostatecznego wraz  
z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów.  
 W Okresie Zgłaszania Wad do zadań Inżyniera będzie należało w szczególności.:  

1) finalizacja zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy;  
2) nadzór nad robotami  niezbędnymi do usunięcia wad;  
3) dokonywanie okresowych przeglądów stanu robót;  
4) poświadczenia usunięcia przez Wykonawców Robót wad;   
5) wspieranie Zamawiającego w negocjacjach, postępowaniach mediacyjnych lub 

arbitrażowych dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów;  
6) dokonanie rozliczenia końcowego i wystawienie Ostatecznego Świadectwa Płatności;  
7) sprawdzenie i potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego 

komisyjnego odbioru pogwarancyjnego wraz z przygotowaniem wszelkich 
niezbędnych dokumentów;  

8) dostarczenia Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów przygotowanych 
przez Wykonawców Robót po zakończeniu robót;  

9) wystawienie Świadectw Wykonania;  
10) wnioskowanie po wystawieniu Świadectw Wykonania o zwrot części Zabezpieczenia 

Wykonania; 
11)  Końcowe rozliczenie inwestycji; 
12) Współpraca z Zamawiającym w zakresie wystawienia dowodów ko,ńcowych OT, PT. 

4 . Ograniczenia zakresu uprawnie ń i obowi ązków In żyniera  

Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier nie będzie miał prawa do: 

a. wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanych Kontraktów na Roboty bez 
uzgodnienia z Zamawiającym, 

b. zwolnienia Wykonawców z jakichkolwiek ich obowiązków czy odpowiedzialności 
wynikających z Kontraktów na Roboty bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

c. ograniczenia bądź rozszerzenia zakresów robót Wykonawców lub przekazania 
robót innym Wykonawcom niż tym, którzy zostali wskazani w podpisanych 
kontraktach, bez uzgodnienia z Zamawiającym, 

d. polecenia Wykonawcom wykonania robót wykraczających poza zakres przedmiotu 
zamówienia bez uzgodnienia z Zamawiającym, 
podejmowania w imieniu własnym lub Zamawiającego czynności niezgodnych z 
prawem, w tym w szczególności z Prawem Zamówień Publicznych,  Prawem 
Budowlanym oraz Kodeksem Cywilnym. 
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         Załącznik Nr 7  

Wzór umowy 
 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG INŻYNIERA KONTRAKTU 
 

Niniejsza Umowa zawarta dnia  ……………..  roku w Rudzie Śląskiej pomi ędzy:  
Park Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o.  z siedzibą ul Kłodnicka 97/4, 41-706 Ruda 
Śląska wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000264786, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w 
Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  z kapitałem zakładowym 
w wysokości 2.061.800,00, posiadającą NIP 6412380311 oraz REGON 240389503 
reprezentowaną przez: 
 
 
 
(w dalszym ciągu zwaną (Zamawiaj ącym")  z jednej strony 
oraz 
…………………………………. 
 
 
(w dalszym ciągu zwaną „In żynierem" ) z drugiej strony. 
 

§ 1. 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiaj ący  zleca niniejszym Inżynierowi świadczenie Usług obejmujących pełnienie 
czynno ści In żyniera  Kontraktu dla Przedsięwzięcia obejmuj ącego zaprojektowanie, 
budow ę oraz oddanie do u żytku „Parku Wodnego – pływackiego kompleksu 
sportowo – rekreacyjnego w Rudzie Śląskiej w Dolinie Kłodnicy”  (dalej 
„Przedsięwzięcie”), a w szczególności dla czynności wykonywanych na zlecenie 
Zamawiającego przez innych przedsiębiorców, obejmujących m.in.: 

a) wykonanie Projektu Budowlanego 
b) wykonanie Projektów Wykonawczych 
c) wykonanie Dokumentacji Powykonawczej  
d) roboty rozbiórkowe i uporządkowanie zieleni wysokiej i niskiej 
e) budowę infrastruktury technicznej , w tym m.in: 

• sieć wodociągowa 
• sieć kanalizacji sanitarnej 
• sieć kanalizacji deszczowej  
• sieć telekomunikacyjna 
• sieć centralnego ogrzewania 
• oraz inne wymagane 
• drogi, chodniki i parkingi 
• oświetlenie drogowe i terenu budowy oraz oświetlenie parkingów 

budowę budynku z kompleksem basenów i pełną wewnętrzną infrastrukturą techniczną 
• wielokondygnacyjna konstrukcja budynku : 
• kondygnacja z pomieszczeniami technicznymi i nieckami basenowymi,  
• kondygnacja z częścią basenową z saunami i o innym przeznaczeniu,    
kondygnacja z wejściem głównym, z holem, przebieralniami, częścią sanitarną  
i gastronomią, 
• kondygnacja z pomieszczeniami fitness i administracyjnymi. 
• instalacja i urządzenia do uzdatniania wody 
• instalacja i urządzenia do wentylacji i klimatyzacji 
• instalacja elektryczna 
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• instalacja wodociągowa 
• instalacja kanalizacyjna 
• instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania 
• instalacja telekomunikacyjna 
• instalacja sterownicza 
• instalacja komputerowa (informatyczna) 
• instalacja sygnalizacyjna 

instalacja przeciwpożarowa w zakresie, jaki w trakcie trwania umowy wynika                                       
z harmonogramu robót lub projektów wykonawczych. Ewentualna zmiana harmonogramu lub 
projektów wykonawczych nie wpływa na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w § 10 ust. 1 Umowy, nie może stanowić również podstawy do żądania przez 
Inżyniera wydłużenia okresu umowy.  
f) Zagospodarowanie terenu Nieruchomości. 
 
2. Podstawowym zadaniem Inżyniera zgodnie z niniejszą umową jest kierowanie                            

w zastępstwie Zamawiającego realizacją Przedsięwzięcia zgodnie z postanowieniami 
Umowy , w tym zapewnienie spełnienia wszelkich wymagań formalno – prawnych 
obowiązujących Zamawiającego związanych z wykonaniem Przedsięwzięcia, tzn., 
zrealizowanie Robót, dostaw i wyposażenia dbałość o stosowanie właściwych Materiałów 
oraz Sprzętu, wykonywanie raportów na rzecz Zamawiającego oraz banku kredytującego 
Przedsięwzięcie na zasadach i w wymiarze określonym przez Zamawiającego oraz bank, 
jak również przekazanie Przedsięwzięcia do użytkowania.  

§ 2. 
DEFINICJE 

1. Dokumentacja projektowa  – oznacza obliczenia, kosztorysy, programy komputerowe i 
inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele instrukcje obsługi i konserwacji, 
oraz wszelkie inne dokumenty o charakterze technicznym, w tym w szczególności 
dokumentację dostarczoną przez projektantów Zamawiającemu.   

2. Umowa z Generalnym Wykonawc ą lub zamiennie umowa na GW  – umowa o 
wykonanie robót budowlano-montażowych zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i 
według procedur FIDIC - Warunki Kontraktowe dla Budowy dla Robót Inżynieryjno-
Budowlanych Projektowanych przez Zamawiającego – 4. wydanie angielsko-polskie 
niezmienione 2008, (tłumaczenie 1. wydania FIDIC 1999). Na dzień zawarcia niniejszej 
umowy roboty budowlano-montażowe prowadzone będą na podstawie umowy Nr PW:-
10/2009 z dnia 19 kwietnia 2010 roku zawartej z konsorcjum, w skład którego wchodzą 
POLIMEX – Mostostal Spółka Akcyjna w Warszawie oraz „MASTER” Emil Borys 
Spółka jawna w Wysokich Mazowieckich (dalej umowa GW). 

3. Generalny Wykonawca  (lub zamiennie GW) – przedsiębiorca(y) będący stroną umowy 
na GW oraz jego podwykonawcy. 

4. Usługi  – wszelkie usługi, które winny zostać wykonane przez Inżyniera stosownie do 
Umowy. 

5. Roboty  – oznaczają roboty, które Generalny Wykonawca ma wykonać na mocy 
postanowień Umowy na GW oraz wszelkie roboty tymczasowe każdego rodzaju, 
potrzebne na Terenie Budowy dla wykonania i ukończenia robót oraz usunięcia wad.  

6. Materiały  – oznaczają przedmioty wszelkiego rodzaju, które dostarcza Generalny 
Wykonawca, w tym wszelkie urządzenia stanowiące części składowe oraz 
przynależności niezbędne do wykonania Robót z wyjątkiem Sprzętu, przeznaczone do 
utworzenia lub tworzące część Robót, włącznie z materiałami nie wymagającymi 
montażu. 

7. Sprzęt  – oznacza dostarczone przez Generalnego Wykonawcę lub innego Wykonawcę 
dla potrzeb tego zadania wszelkie aparaty, maszyny, urządzenia, narzędzia i inne 
przedmioty potrzebne dla wykonania i ukończenia Robót oraz usunięcia wszelkich 
wad, nie będące Sprzętem Zamawiającego, Materiałami lub też Robotami 
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8. Prawo  – oznacza przepisy prawa powszechnego oraz miejscowego obowiązujące na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do przestrzegania którego Inżynier zobowiązuje 
się na mocy niniejszej Umowy. Strony postanawiają jednocześnie, iż Prawo to będzie 
prawem wyłącznie właściwym dla Umowy.  

9. Umowa kredytowa  - oznacza umowę o kredyt długoterminowy na sfinansowanie 
Przedsięwzięcia, zawartą pomiędzy Zamawiającym a bankiem udzielającym kredytu. 

10. Poręczenie  -  oznacza umowę poręczenia kredytu wynikającego z umowy kredytowej 
zawartą pomiędzy Miastem Ruda Śląska (Poręczyciel) a bankiem udzielającym 
kredytu,  o którym mowa w pkt. 10. 

11. Usługi obce  - oznaczają świadczenie usług przez osoby trzecie, które zorganizuje 
Zamawiający na swój koszt (w szczególności usługi wykonania dokumentacji badań 
geotechnicznych, usługi uzyskania dokumentacji oraz decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach, usługi badan dendrologicznych, usługi aktualizacja mapy do celów 
projektowych). 

12. Personel kluczowy – personel, o którym mowa w § 5 ust. 1 lit a i b umowy 
13. Siła wy ższa – została zdefiniowana w § 13 Umowy (Siła Wyższa). 
14. Teren Budowy  – oznacza teren, na którym mają być wykonane Roboty  i na który mają 

być dostarczone Sprzęt i Materiały, oraz wszelkie inne tereny, które zostaną wskazane 
w Umowie jako tworzące część Terenu Budowy. 

15. Umowa  – oznacza niniejszą umowę wraz z Ofertą Wykonawcy, Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz załącznikami traktowanymi jako integralną jej część 

Z wyjątkiem przypadków, kiedy z kontekstu wynika inaczej, w Umowie: 
• słowa wskazujące na jeden rodzaj, obejmują wszystkie rodzaje gramatyczne, 
• słowa wskazujące na liczbę pojedynczą, obejmują także liczbę mnogą i odwrotnie, 
• postanowienia obejmujące słowa: „uzgodnić”, „uzgodniony” i „uzgodnienie” wymagają 

zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności, 
• „pisemne” lub „na piśmie” oznacza zapis ręczny, maszynowy, druk, zapis elektroniczny 

wraz z powstałym zapisem trwałym, co nie uchybia bezwzględnie obowiązującym w 
tym zakresie przepisom Prawa.  

 
§ 3. 

ZAKRES USŁUG 
1. Inżynier zobowiązuje się świadczyć usługi szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (w szczególności w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia – Opis przedmiotu zamówienia), oraz wynikające z umowy na 
GW. Inżynier przyjmuje Usługi Inżyniera wynikające z Umowy i będzie działał zgodnie 
z treścią tej Umowy oraz przyjmuje Usługi Inżyniera wynikające z umów zawartych 
przez Zamawiającego z GW oraz z innymi wykonawcami na usługi obce i będzie 
działał zgodnie z treścią tych umów oraz podejmowania innych działań w celu ochrony 
interesów Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy. Harmonogram prac 
Inżyniera Kontraktu musi być dostosowany do Harmonogramu Robót GW.  

2. Inżynier przyjmuje do wiadomości, że przed przystąpieniem do świadczenia Usług 
zobowiązany jest do pozyskania od dotychczasowego inżyniera kontraktu wszelkich 
informacji oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowego realizowania Usług oraz do 
szczegółowego zapoznania się z Dziennikiem Budowy oraz protokołami, notatkami 
oraz innymi dokumentami związanymi   z Robotami. 

3. Inżynier nie ma prawa do zwolnienia Generalnego Wykonawcy oraz innych wykonawców 
lub osób z żadnego z zobowiązań wynikających z umowy na GW oraz innych umów. 

4. Inżynier będzie stosował się do postanowień umowy na GW oraz innych umów                 
i wynikających z nich obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i ograniczeń. 

5. Inżynier będzie stosował się do zapisów umowy kredytowej i wynikających z niej 
obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności i ograniczeń. 

6. Inżynier nie jest uprawniony, w związku z realizacją Przedsięwzięcia, do samodzielnego  
negocjowania jakichkolwiek warunków Umowy na GW czy umów z wykonawcami oraz 
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wszelkich umów o usługi obce w tym w zakresie finansowym. Ale ma obowiązek w nich 
uczestniczyć na polecenie Zamawiającego. 

7. Celem pracy Inżyniera jest wykonanie i pomyślne zakończenie Przedsięwzięcia,                       
w wyznaczonym terminie i w ramach założonego budżetu, uzyskanie zakładanej jakości, 
oraz zatwierdzenie końcowego rozliczenia rzeczowo. 
8. Zamawiający ma prawo do inspekcji Usług świadczonych przez Inżyniera.  
9. Inspekcje prowadzone przez Zamawiającego nie zwalniają Inżyniera od prowadzenia 

własnej kontroli procesu realizacji oraz jakości wykonania przedmiotu umowy. 
10. Inżynier zobowiązany jest do bieżącego przekazywania wszelkiej korespondencji do 

wiadomości Zamawiającego kierowanej do niego a dotyczącej Przedsięwzięcia . 
11. Inżynier zobowiązany jest do comiesięcznego sporządzania raportu obejmującego 

wszelkie zdarzenia związane z Przedsięwzięciem, w tym m.in. wykazującego daty, opisy 
zdarzeń oraz wydatki dotyczące Przedsięwzięcia, dokumentację fotograficzną oraz opis 
ryzyk jeżeli takie występują w danym miesiącu którego raport dotyczy lub mogą wystąpić  
miesiącu następnym Raport, o którym mowa wyżej należy przedstawić Zamawiającemu 
w terminie do dnia 5 –go następnego miesiąca. 

12. Na podstawie comiesięcznych raportów, o których mowa w ust. 11 powyżej  Inżynier 
wykona raport kwartalny wraz z dokumentacją zdjęciową na rzecz banku, z którym 
Zamawiającego wiąże umowa kredytowa na zasadach i w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego oraz Bank, w terminie do dnia 10 -go miesiąca następującego po 
zamknięciu kwartału. Raport ten dotyczyć będzie w szczególności stanu zaawansowania 
prac i ich zgodności z założonym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

13. Po zakończeniu umowy Wykonawca sporządzi Raport Końcowy. 
14. Raporty, o których mowa w ustępach poprzedzających opracowane będą zgodnie                      

z ogólnie akceptowalnymi standardami w dziedzinie dokumentowania.  
15. Raport charakteryzować się będzie wysoką jakością, na którą będą miały wpływ takie 

czynniki jak czytelna i zrozumiała struktura dokumentu, kompletność dokumentu 
rozumiana jako pełne przedstawienie rozpatrywanego zagadnienia, jak i wreszcie 
spójność i niesprzeczność dokumentu rozumiane jako zapewnienie wzajemnej zgodności 
pomiędzy wszystkimi informacjami umieszczonymi w dokumencie, jak i brak logicznych 
sprzeczności pomiędzy tymi informacjami. 

16. Inżynier zobowiązuje się do wyjaśniania wszelkich wątpliwości dotyczących raportu                   
i zawartych w nim rozwiązań w każdym czasie. 

17. Inżynier na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedłożyć wykaz opracowań                  
i dokumentów, których dotyczy raport. Uchybienie temu obowiązkowi traktowane będzie 
jako nieterminowe wykonanie przedmiotu Umowy. 

18. Zamawiający może żądać by wyznaczona przez niego firma dokonała badania ksiąg 
prowadzonych przez Inżyniera w związku z realizacją Przedsięwzięcia. W takim 
przypadku Inżynier zobowiązany będzie do udostępnienia ksiąg i udzielenia wszelkich 
koniecznych wyjaśnień. Zamawiający ma prawo żądać w ramach wynagrodzenia 
umownego od Inżyniera usunięcia usterek lub wad (w szczególności błędów, nieścisłości 
oraz braków) ujawnionych w raporcie, które to Inżynier usunie we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, a po jego bezskutecznym upływie Zamawiający może od 
Umowy odstąpić lub żądać odpowiedniego obniżenia umówionego wynagrodzenia. 

19. W przypadku wykorzystywania do sporządzenia raportu własnych materiałów, Inżynier 
odpowiada za ich odpowiedni dobór. Jeżeli w trakcie wykonania Umowy zaistnieje 
potrzeba dostarczenia przez Zamawiającego, znajdujących się w jego posiadaniu 
materiałów, Zamawiający umożliwi dostęp do tych materiałów. 

20. Raport zostanie dostarczony Zamawiającemu w wersji papierowej oraz, elektronicznej  w 
formacie wskazanym przez Zamawiającego.  

21. Inżynier jest zobowiązany do prowadzenia miesięcznego rozliczenia materiałowego               
w tym począwszy od faktur za miesiąc styczeń 2012 r.  narastająco na podstawie 
protokołu zaawansowania robót wedle wytycznych Zamawiającego, w tym                               
w szczególności zakres prac Inżyniera obejmuje:  
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a) przygotowanie tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej podstawę rozliczenia robót 
oraz podstawę przejęcia Przedsięwzięcia na majątek zamawiającego. 

b) rozliczenia Przedsięwzięcia w zakresie robót nadzorowanych w układzie i terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym. 

c) Sprawdzenie pod względem merytorycznym faktur GW, wykonawców lub dostawców 
oraz dokumentów załączonych, stanowiących podstawę do zapłacenia przez 
Zamawiającego faktur za roboty, usługi i dostawy. 

d) kontrola i rekomendacje Zamawiającemu płatności dla GW, Wykonawców lub dostawców. 
e) przejęcie od GW dokumentów związanych ze zleceniem przez niego robót 

podwykonawcom i zapewnienie Zamawiającemu ochrony przed ryzykiem 
wynikającym z art. 647' KC. 

f) koordynacja współpracy Zamawiającego z bankiem finansującym w zakresie dokumentów 
wymaganych przez bank związanych z Przedsięwzięciem i uruchamianiem transz 
kredytowych. 

 
§ 4. 

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA 
1. Inżynier przyjmuje do wiadomości, że terminowe i prawidłowe wykonanie Umowy ma 

nadzwyczaj istotne znaczenie z punktu widzenia prowadzonej przez Zamawiającego działalności 
gospodarczej. 

2. Inżynier oświadcza, iż wnikliwie i szczegółowo zapoznał się z Umową z Generalnym 
Wykonawcą, Dokumentacją projektową, Terenem Budowy, w którym prowadzone będą 
Roboty oraz uzyskał od Zamawiającego wszelkie wyjaśnienia we wszystkich  kwestiach 
mających związek z wykonaniem Umowy i w związku z tym nie wnosi żadnych zastrzeżeń 
oraz zobowiązuje się do uwzględnienia pozyskanych informacji w procesie realizacji 
Umowy, dodając, że zna wysokie oczekiwania Zamawiającego co do jakości i 
terminowości prac i zapewnia, że przy wykonywaniu Umowy dołoży najwyższej możliwej 
staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru świadczonych usług. 

3. Inżynier oświadcza, że został poinformowany przez Zamawiającego, że na Terenie Budowy 
istnieje możliwość wystąpienia m.in. : nie zinwentaryzowanych fundamentów, płyt betonowych, 
odpadów złomu i drewna, nieczynnych instalacji kablowych i rur wodnokanalizacyjnych, obiektów 
militarnych, niewypałów oraz niewybuchów itp. a także różnic w istniejących obiektach 
budowlanych, w stosunku do przyjętych w projektach budowlanych, w poziomie tych obiektów, 
instalacjach kablowych i rurowych, a także o możliwości osiadania terenu oraz o występowaniu 
kurzawki oraz oświadcza, że ma pełną świadomość możliwości wystąpienia powyższych 
niedogodności oraz zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych środków w celu 
uniknięcia opóźnień w realizacji przedmiotu umowy. 

4. Inżynier zapewnia, że jako przedsiębiorca posiada właściwe i szerokie doświadczenie w 
realizacji inwestycji o podobnym charakterze, wielkości i standardach. Równocześnie 
Inżynier zobowiązuje się do współpracy przy realizacji przedmiotu umowy z osobami 
desygnowanymi przez Zamawiającego. 

5. Inżynier  oświadcza, że posiada płynność finansową, umożliwiającą mu terminowe 
wykonanie zobowiązań umownych, a także posiada kapitał obrotowy oraz potencjał 
niezbędny do wykonania przedmiotu umowy. 

6. Inżynier oświadcza, że nie toczy się wobec niego jakiekolwiek postępowanie oraz wedle 
najlepszej wiedzy Inżyniera nie zagraża mu ani osobom trzecim, którymi posługuje się 
przy realizacji przedmiotu umowy żadne postępowanie, śledztwo, dochodzenie, 
likwidacja bądź upadłość, które mogłoby mieć wpływ na zdolność Inżyniera do 
wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub ważność i 
wykonalność (skuteczność) niniejszej Umowy, a gdyby takie zaistniało, zobowiązuje się 
do natychmiastowego, nie później niż w terminie 2 dni od powzięcia wiadomości w tym 
zakresie,  poinformowania Zamawiającego o wszczęciu takiego postępowania.  

7. Inżynier oświadcza i zapewnia, że nie dopuścił się naruszenia przepisów żadnej ustawy, 
rozporządzenia, orzeczenia sądu ani decyzji organów administracji państwowej w 
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Polsce, ani w żadnym innym kraju, które to naruszenia mają lub mogłyby mieć 
negatywny wpływ na  zawarcie lub wykonanie umowy. 

8. Inżynier zapewnia, że wszelkie informacje udzielone przez niego, względnie przez osoby, 
którymi Inżynier się posługiwał w związku z przygotowaniem, podpisaniem i wykonaniem 
Umowy były w momencie ich udzielania, są nadal i będą kompletne i dokładne we 
wszystkich aspektach i nie istnieją też żadne fakty ani okoliczności, które czyniłyby te 
informacje nieprawdziwymi, niedokładnymi lub mylącymi w jakichkolwiek sposób. 

9. Inżynier gwarantuje, że we wszystkich sprawach dotyczących wykonania przedmiotu 
Umowy będzie przestrzegał przepisów Prawa i przekazywał wszystkie zawiadomienia. 

10. Inżynier oświadcza, że wykona przedmiot Umowy przy pomocy osób posiadających 
stosowne przewidziane przepisami prawa uprawnienia, kwalifikacje , itp.  pozwalające 
na prawidłową realizację  przedmiotu umowy oraz jest świadomy nałożonych na niego 
obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.  

11. Inżynier zobowiązany jest dbać o to by Roboty były wykonane zgodnie z opracowaną 
Dokumentacją projektową, z użyciem odpowiednich materiałów, zasadami wiedzy 
technicznej, a także pozostałymi dokumentami udostępnionymi przez  Zamawiającego 
jak i wreszcie powszechnie przyjętymi normami oraz obowiązującymi przepisami prawa. 

12. Przy wykonywaniu umowy Inżynier jest zobowiązany do ścisłej współpracy z 
Zamawiającym oraz przestrzegania jego wytycznych, wskazówek itp., z tym 
zastrzeżeniem, że Inżynier nie będzie działać na podstawie niepotwierdzonych 
wskazówek Zamawiającego czy jakiejkolwiek innej osoby. 

13. Inżynier zapozna przed rozpoczęciem robót budowlanych zarówno swoich   
pracowników, jak i pracowników ewentualnych podwykonawców z planem 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), oraz  zapewni  przestrzeganie przepisów i 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez wszystkie osoby i podmioty 
zaangażowane w wykonywanie umowy. 

14. Inżynier wyposaży osoby upoważnione do przebywania na terenie budowy w widoczne 
identyfikatory, zawierające nazwisko osoby i nazwę firmy. Personel bez identyfikatorów 
nie będzie miał prawa wstępu na teren budowy. 

15. Inżynier zobowiązuje się wykonać powierzone przez Zamawiającego świadczenia 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej, 
przepisami branżowymi i standardami obowiązującymi dla danej realizacji, wytycznymi 
Zamawiającego, a także kierując się zasadą gospodarności oraz zachowując odnośne 
postanowienia przepisów publiczno – prawnych i wymagania odpowiednich norm. 
Inżynier nie może w żadnym przypadku powoływać się na okoliczność, że nie był 
wystarczająco nadzorowany przy wykonywaniu przedmiotu umowy. Jego 
odpowiedzialność nie jest wyłączona ani ograniczona przez to, że dokumentacja 
techniczna i projektowa została sprawdzona przez Zamawiającego lub inny podmiot. 
Akceptacja dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Inżyniera od jego wyłącznej 
odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności cywilnej, za wykonanie przedmiotu umowy 
bez zarzutu.  

16. Strony oświadczają, iż wszystko co zostanie dostarczone lub opłacone przez 
Zamawiającego w celu wykorzystania przez Inżyniera, zostanie własnością 
Zamawiającego i zostanie oznakowane jako takie. Kiedy usługi określone Umową 
zostaną zakończone lub przerwane Inżynier dostarczy Zamawiającemu wykaz tego, co 
pozostało nie zużyte przy wykonywaniu Usług i dostarczy te rzeczy (materiały) według 
wskazówek Zamawiającego w ramach wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1.  
 
 

§ 5. 
PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Zamawiający wymaga by Inżynier wykonywał zamówienie posługując się 
przynajmniej osobami o następujących specjalnościach, których nie wolno łączyć 
(jedna osoba = jedna specjalność), które winny przebywać na Terenie Budowy, 
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zgodnie z poniższymi postanowieniami:  
12. Inżynier Rezydent - wymagane wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 3 

lata doświadczenia zawodowego jako Inżynier Kontraktu, 
13. Lider Zespołu -  wymagane wykształcenie wyższe techniczne oraz minimum 3 

lata doświadczenia zawodowego jako Inżynier Kontraktu 
14.   Dwóch inspektorów nadzoru branży budowlanej - inspektor nadzoru o 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadających uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej, wpis na listę właściwej izby samorządu zawodowego, lub spełniającą 
warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi 
zmianami) lub spełniającą warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U .z 2008 r.  Nr 63, poz. 394 ) oraz minimum 
5 lat doświadczenia w nadzorowaniu lub kierowaniu robót konstrukcyjno-
budowlanych – jeden z nich będzie pełnić funkcje kierownika/koordynatora  

oraz osobami uprawnionymi do pełnienia poni żej wskazanych funkcji :  
15. Inspektor nadzoru branży sanitarnej – inspektor nadzoru posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 
wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych, wpis na listę właściwej izby 
samorządu zawodowego lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a 
ustawy Prawo budowlane lub spełniającą warunki, o których mowa w ustawie 
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz posiadającą minimum 5 lat 
doświadczenia w nadzorowaniu robót w zakresie montażu instalacji oraz 
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych oraz wodociągowo-
kanalizacyjnych,  

16. Inspektor nadzoru branży elektrycznej - inspektor nadzoru o specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych                                       
i elektroenergetycznych, posiadający uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych, a także  elektroenergetycznych, wpis na listę 
właściwej izby samorządu zawodowego, lub spełniającą warunki, o których mowa 
w art. 12a ustawy Prawo budowlane lub spełniającą warunki, o których mowa w 
ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,  oraz minimum 5 lat 
doświadczenia w nadzorowaniu robót elektrycznych i/lub elektroenergetycznych, 

17. Inspektor nadzoru branży drogowej- Inspektor nadzoru o specjalności budowy 
dróg posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności drogowej, wpis na listę właściwej izby samorządu 
zawodowego, lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy Prawo 
budowlane lub spełniającą warunki, o których mowa w ustawie z dnia 18 marca 
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej,  oraz minimum 5 lat doświadczenia w 
nadzorowaniu robót drogowych 

18. Inspektor nadzoru branży telekomunikacji posiadający uprawnienia w specjalności 
telekomunikacyjnej bez ograniczeń i posiadający ważny wpis na listę właściwej 
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izby samorządu zawodowego, lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a 
ustawy Prawo budowlane (lub spełniającą warunki, o których mowa w ustawie 
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, oraz minimum 2 lata 
doświadczenia w nadzorowaniu robót zakresie telekomunikacji przewodowej wraz 
z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji radiowej wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. 

19. Specjalista ds. rozruchu w branży mechanicznej - osoba posiadająca 
wykształcenie techniczne i minimum 2 lata doświadczenia  w nadzorowaniu robot 
branży mechanicznej, 

20. Specjalista inżynier ds. aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki osoba 
posiadająca  minimum 3 lata doświadczenia w nadzorowaniu robót branży AKPiA, 
dla przemysłu a także transmisji danych i wizualizacji procesu technologicznego, 

21. Specjalista w zakresie technologii uzdatniania wody basenowej. Osoba ta 
powinna posiadać 3 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie dozoru 
technicznego lub nadzorowaniu robót w obiekcie parku 
wodnego/Aquaparku/krytej pływalni/krytego Basenu/krytego obiektu rekreacji 
wodnej o powierzchni lustra wody min. 950 m 2    ( nie dotyczy niecek basenowych 
zewnętrznych, tj., odkrytych) 

22. specjalista ds. kosztów -  osoba posiadająca  minimum 4 lata doświadczenia w 
prowadzeniu rozliczeń kontraktów budowlanych w tym rozliczyła  2 kontrakty o 
wartości co najmniej  50.000.000,00 zł brutto każdy w tym jeden realizowany na 
warunkach FIDIC ( lub równoważnych).  

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji kwalifikacji osób, którym 
pow ierzono wynikające z niniejszej Umowy obowiązki. W przypadku stwierdzenia, iż 
świadczenia są wykonywane nieprawidłowo, Zamawiający po zawiadomieniu Inżyniera o 
tej okoliczności, może żądać od Inżyniera wykonania prac przez inną osobę lub też 
zlecić  wykonanie tychże prac innemu podmiotowi na koszt Inżyniera, któremu nie 
przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio lub pośrednio z 
usunięcia lub wymiany takiej osoby. Inżynier zwalnia Zamawiającego z obowiązku 
uzyskania upoważnienia sądowego w powyższym zakresie. 

3.   Jeżeli koniecznym stanie się zastąpienie jakiejkolwiek osoby świadczącej przedmiot 
Umowy w imieniu i na rzecz Inżyniera, Inżynier wskaże Zamawiającemu osobę o tych 
samych lub wyższych kwalifikacjach przedstawiając informacje o posiadanym 
doświadczeniu, udziale w projektach oraz funkcji, jaką osoba pełniła w wymienionych 
projektach oraz doświadczeniu zawodowym.  Po uzyskaniu pisemnej akceptacji 
Zamawiającego osoba ta będzie mogła zostać dopuszczona do spełnienia świadczeń 
wchodzących w zakres umowy.  
4. Strony w ramach realizacji Umowy przyjmują następujące zasady współpracy: 

4.1.Zarówno Zamawiający, jak i Inżynier wyznaczą do kontaktów roboczych podczas 
wykonywania przedmiotu Umowy odpowiednio upoważnione osoby zwane dalej 
odpowiednio Przedstawicielem Zamawiającego lub Przedstawicielem Inżyniera, 
wskazane poniżej: 
1. ze strony Zamawiającego:  
2. ze strony Inżyniera:   
3. Przedstawiciele Inżyniera  

5. Zmiany w zakresie składu osób upoważnionych do dokonywania czynności określonych w 
ustępie powyżej nie wymagają zawarcia aneksu do Umowy, nie mniej druga Strona umowy 
zostanie poinformowana o ich dokonaniu na piśmie, przy czym Strony zgodnie ustalają, iż 
zmiana powyższej osoby może mieć charakter wyjątkowy. Osoba nie zgłoszona wg. 
powyższych zasad nie będzie traktowana jako uprawniona do dokonywania czynności w 
imieniu Strony. 
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6.Przedstawiciel Zamawiającego będzie mieć  następujące uprawnienia: 
a) reprezentowanie Zamawiającego na Terenie Budowy i wykonywanie  okresowej  

kontroli zgodności wykonywania Usług z Umową; 
b) potwierdzanie faktycznie wykonanych Usług;  

c) wydawanie Inżynierowi wiążących poleceń; 
d) wykonywanie innych czynności kontrolnych i wykonywanie  wszelkich   innych 

obowiązków   i   uprawnień   wynikających   z obowiązujących przepisów prawa. 
e) Przedstawiciele stron   będą kontaktować się przy użyciu poczty elektronicznej, faksu 
i osobiście w trakcie spotkań roboczych, z przebiegu których sporządzana będzie notatka 
służbowa zawierająca istotne ustalenia Stron i podpisana przez Przedstawicieli obu stron. 

7.  Zastrzeżenia przekazane przy użyciu poczty elektronicznej uważa się za skutecznie 
doręczone, jedynie w wypadku potwierdzenia ich odbioru w terminie 12 godzin od ich nadania. 
W braku stosownego potwierdzenia Strona zobowiązana jest niezwłocznie skorzystać z 
pozostałych przewidzianych umową środków komunikowania się Stron.  
W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami dokumentu przekazanego w formie 
pisemnej i elektronicznej, wiążące dla Stron są postanowienia dokumentu przekazanego w 
formie pisemnej. Nie uchybia to treści art. 78 ust. 2 Kodeksu Cywilnego. 
8. Wszelkie ustalenia Stron mające istotny wpływ na realizację umowy muszą mieć formę 
pisemną i być zaakceptowane przez Strony. 
10.Strony uzgadniają, że odpowiedzi na pisma Stron dotyczących realizacji umowy będą 
udzielane co do zasady  nie później niż w terminie 5  dni roboczych od daty otrzymania 
pisma, chyba że z uwagi na okoliczności konieczne będzie wyznaczenie terminu krótszego.     
W trakcie trwania Umowy, każda ze Stron jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o 
zmianie danych, która uniemożliwi należytą współpracę pomiędzy Stronami. W 
szczególności dotyczy to zmiany adresu, numerów telefonów, adresów poczty elektronicznej 
itd. Zmiana tych danych nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy podpisanego przez obie 
Strony, nie mniej druga Strona zostanie poinformowana o ich dokonaniu na piśmie. Strona 
Umowy, która uchybi określonemu w niniejszym ustępie obowiązkowi będzie ponosiła 
odpowiedzialność za powstałą szkodę na zasadach ogólnych. 
11.Od chwili, kiedy Strona w sposób przewidziany Umową powiadomi o zmianie adresu, 
wszelkie  komunikaty winny być przekazywane na nowy adres. Jednakże, jeżeli Strona, 
żądająca zatwierdzenia lub wyrażenia zgody nie podała  innego adresu, to odpowiedź może 
być wysłana na adres, z którego nadano żądanie. 
12.Określone w niniejszym paragrafie zasady współpracy nie uchybiają odmiennym 
ustaleniom Stron w zakresie komunikowania się, o ile wynikają one z treści postanowień 
niniejszej Umowy. 
13.Przedstawiciel Zamawiającego nie jest upoważniony do składania oświadczeń woli 
skutkujących rozporządzeniem prawem lub zaciągnięciem zobowiązania, chyba że co 
innego będzie wynikało z  udzielonego pełnomocnictwa 
14.Inżynier ma obowiązek na bieżąco pisemnie informować Zamawiającego o wszystkich 
sprawach dotyczących realizacji Usług oraz Robót w szczególności związanych z jakością 
Usług oraz Robót lub terminem realizacji  
15.  Inżynier zapewni też Zamawiającemu wgląd w dokumentację prowadzonych Robót oraz 
świadczonych Usług. 
16.Eksponowanie znaków firmowych Inżyniera może odbywać się tylko za zgodą 
Przedstawiciela Zamawiającego,  wyrażoną pod rygorem nieważności w formie pisemnej,  
przy czym Przedstawiciel Zamawiającego określa formę i treść (wielkość, miejsce 
eksponowania, itp.) znaków firmowych. Reklamowanie firmy bez zgody Zamawiającego 
(Przedstawiciela Zamawiającego) spowoduje obciążenie Inżyniera kosztami usunięcia 
znaków firmowych. 
17.Jakiekolwiek publikacje na temat wykonywania Usług przez Inżyniera są dopuszczalne 
tylko za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Za publikację w tym znaczeniu uważa 
się też opisy wykonania budowy, podawanie informacji dotyczących rysunków, obliczeń lub 
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innych dokumentów, a także zdjęcia, nagrania filmowe, radiowe i telewizyjne. Obowiązuje to 
również w odniesieniu do kopii, które udostępnione zostaną tylko wąskiemu gronu osób. 
18.Zamawiający ma prawo zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Inżyniera usunięcia                                 
z terenu budowy każdej osoby, która zdaniem Zamawiającego zachowuje się niewłaściwie 
lub jest niekompetentna lub niedbała w wykonywaniu swojej pracy, bądź utrudnia pracę 
innym. W uzasadnionych zdaniem Zamawiającego przypadkach Zamawiający może żądać 
usunięcia z terenu budowy podwykonawców Inżyniera. Żądanie Zamawiającego musi zostać 
bezwarunkowo wykonane pod rygorem odmowy podpisania najbliższego protokołu 
zawansowania lub odbioru usług. 
19.Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego lub GW Dokumentacja, Teren Budowy, Sprzęt 
lub Materiały nie nadają się do prawidłowego wykonania Umowy lub Umowy na GW lub też 
umów na usługi obce, lub innych obowiązków Inżyniera albo jeżeli zajdą inne okoliczności, 
które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu Umowy lub Umowy na GW lub też umów 
na usługi obce, Inżynier powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego, a także 
podjąć działania mające na celu wyeliminowanie tych przeszkód. W razie niewłaściwego 
wykonania lub niewykonania ww. obowiązku Inżynier ponosi wobec Zamawiającego 
odpowiedzialność za wyrządzone w związku z powyższym  szkody. 

 
 

§ 6.PEŁNOMOCNICTWO 
W przypadku kiedy Usługi obejmą wykorzystanie uprawnień lub wykonywanie obowiązków, 
do których upoważnienie lub obowiązek wynika z warunków umowy na GW lub innej umowy 
zawartej przez Zamawiającego z osobą trzecią, Inżynier zobowiązany jest do przyjęcia i 
niewypowiadania pełnomocnictwa i działania zgodnie z zasadami w nim określonymi oraz 
takiego postępowania aby swoim zachowaniem chronić w stopniu najwyższym z możliwych 
interesy Zamawiającego. 
 

§ 7. 
PRAWA AUTORSKIE 

1. W ramach wynagrodzenia umownego Inżynier przenosi na Zamawiającego własność 
autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych oraz do know-how dostarczonych Zamawiającemu w 
ramach Umowy, niezależnie od formy ich sporządzenia lub nośnika, na którym zostały 
one utrwalone, z dniem podpisania Umowy, a w wypadku opracowań dostarczonych 
Zamawiającemu już po podpisaniu Umowy, z dniem wydania ich Zamawiającemu. 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych oznacza nabycie przez Zamawiającego 
pełnego i nieograniczonego prawa do wykorzystywania wszelkich utworów oraz know-
how, ich kopiowania i rozpowszechniania w całości oraz we fragmentach, w dowolny 
sposób, a także w dowolnym zakresie oraz następuje na wszelkich polach eksploatacji w 
tym w zakresie: 
a) utrwalania i zwielokrotniania (w tym techniką drukarską, reprograficzną, magnetyczną 

i cyfrową), 
b) wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału lub egzemplarzy, 
c) dokonywania zmian/modyfikacji według własnego uznania bez zgody Inżyniera, 
d) wniesienia w charakterze wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki prawa 

handlowego lub spółki prawa cywilnego,  
e) wprowadzania do pamięci komputera oraz przeniesienia na inny sprzęt komputerowy 

niż sprzęt, na którym utwory lub know-how zostały zainstalowane, 
f) oddania do używania odpłatnego lub nieodpłatnego osobom świadczącym usługi na 

rzecz Zamawiającego, tworzenia nowych wersji i adaptacji (tłumaczenia, 
przystosowania, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany) bez zgody Inżyniera, 

g) rozpowszechniania z zachowaniem warunków określonych w Umowie w sieci Internet 
oraz w sieciach zamkniętych,  

h) tworzenia opracowań, przeróbek, adaptacji oraz rozporządzania i korzystania z takich 
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opracowań na wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej Umowie,  
i) wykorzystywania utworów oraz know-how do celów marketingowych lub promocji, w 

tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, a także do oznaczania lub 
identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także 
przedmiotów jego własności, jak również dla celów edukacyjnych lub szkoleniowych,  

j) rozporządzania opracowaniami utworów oraz know-how oraz udostępniania ich do 
korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich 
wymienionych powyżej polach eksploatacji bez konieczności uzyskiwania zgody 
Inżyniera, 

k) dokonywania tłumaczeń na inne wersje językowe, 
l) korzystania z nowych wersji i opracowań w sposób określony powyżej, 

2. Inżynier oświadcza, zapewnia i gwarantuje Zamawiającemu, że jest wyłącznym 
właścicielem praw autorskich do utworów oraz know-how przenoszonych na podstawie 
Umowy i żadnego z tych praw nie przeniósł na osobę trzecią oraz prawa te są wolne od 
wad i obciążeń prawnych, a także nie naruszają praw osób trzecich.  

3. Utwory nie obejmują programów komputerowych licencjonowanych, oraz innych 
świadczeń dostępnych w oparciu o odrębne Umowy licencyjne. 

4. Inżynier przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie 
zależnych praw autorskich związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy. 

5. Powyższe przeniesienie majątkowych praw autorskich nie obejmuje praw do szablonów, 
układów dokumentów, tabel etc., którymi Inżynier posłużył się przy wykonaniu utworów. 

6. Po przeniesieniu autorskich praw majątkowych do wszelkich utworów wykonanych na 
podstawie umowy,  Zamawiający udziela Inżynierowi niewyłącznej i niezbywalnej licencji 
(licencja zwrotna) w zakresie, w jakim nastąpiło przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do utworów, przy czym Inżynier oświadcza, że całkowite ryzyko wynikające 
z zastosowania przez Inżyniera utworów, co do których autorskie prawa majątkowe 
przeszły na Zamawiającego spoczywa wyłącznie na Inżynierze, a sposób 
funkcjonowania utworów nie będzie podstawą jakichkolwiek roszczeń względem 
Zamawiającego. Zamawiający nie przenosi na rzecz Inżyniera żadnych praw do 
modyfikacji utworów (opracowań). Licencja nie przenosi własności egzemplarzy utworów. 

 
§ 8. 

PODWYKONAWCY  
1. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom niżej wymienionego zakresu usługi 

określonego w ofercie Inżyniera    
2. Inżynier zawrze z podwykonawcą pod rygorem nieważności umowę na piśmie w zakresie 

usług zleconych podwykonawcy. Treść umowy podlega akceptacji Zamawiającego. 
Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy nie złoży na piśmie 
sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy oznacza to, że wyraził zgodę na jej zawarcie i 
akceptuje jej treść.  

3. Inżynier ponosi pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawcy w szczególności zgodnie z ar. 415, 429, 430 i 474 KC.  

4. Jeżeli w ocenie Zamawiającego  kwalifikacje podwykonawcy nie gwarantują 
odpowiedniej jakości wykonania umowy lub dotrzymania terminu jej wykonania to 
Zamawiający może żądać zmiany podwykonawcy. Zamawiający kieruje takie żądanie 
na piśmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego podwykonawcy.  

5. W odniesieniu do zmiany podwykonawcy zastosowanie mają wszystkie ustalenia 
dotyczące podwykonawcy określone w niniejszej umowie. 

6. Naruszenie postanowień § 8 ust. 2 przez Inżyniera uprawnia Zamawiającego do 
odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie od Inżyniera. Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o naruszeniu 
przez Inżyniera powyższego obowiązku.  
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§ 9. 
OKRES OBOWIĄZYWANIA  

1. Usługi wynikające z Umowy Inżynier zobowiązany jest świadczyć od dnia                           
………………….. r. do dnia podpisanie świadectwa przejęcia robót nie dłużej jednak 
niż do 30 czerwca 2012 r. przy czym  przed przystąpieniem do świadczenia usługi 
zobowiązany jest do wykonania czynności określonych w § 3 ust. 2. Nadto po 
podpisaniu świadectwa przejęcia lub protokołu odbioru końcowego Robót z 
Generalnym Wykonawcą, w ramach wypłaconego uprzednio wynagrodzenia Inżynier 
zobowiązany jest do świadczenia usług  w okresie Zgłaszania Wad ustalonym w 
Umowie na GW na okres 1095 dni”  

2. Poczynając od dnia podpisania umowy Inżynier ponosi pełną odpowiedzialność za 
wszelkie czynności związane z realizacją Przedsięwzięcia.  

3. Jeżeli Usługi są utrudniane, opóźniane lub wstrzymywane przez Zamawiającego, 
Generalnego Wykonawcę, innych wykonawców, ograny administracji publicznej, czy z 
jakiejkolwiek innej przyczyn, Inżynierowi z wyłączeniem jakichkolwiek innych dalej 
idących roszczeń przysługuje wyłącznie roszczenie o zmianę terminu wykonania 
umowy, które podlegać będzie ocenie Zamawiającego. Inżynier jest zobowiązany 
realizować przedmiot umowy w taki sposób, aby dotrzymać wszelkich terminów 
zakończenia Robót  oraz ich  poszczególnych etapów  wynikających z Umowy na GW.  

4. Zamawiający może także zobowiązać Inżyniera do zintensyfikowania świadczenia Usług 
w szczególności w razie zwiększenia tempa Robót.  

 
 

§ 10. 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie ryczałtowe Inżyniera  w 
wysokości ……………. zł netto (słownie: ………………….),  ………………. zł brutto 
(słownie: ………………………………..).   

Strony ustalają, że  rozliczenie za wykonywanie przedmiotu Umowy następowało będzie  
w okresach miesięcznych , w równych częściach, 
 Fakturę za realizację należy dostarczyć Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej 
wystawienia  Faktura powinna być sporządzona na podstawie dokumentów przyjętych w 
rozliczeniu. W przypadku wystawienia faktur za okres niepełnego miesiąca (za pierwszy 
okres realizacji Usług, okres niepełnego miesiąca po okresie świadczenia Usług) 
wysokość przysługującego Inżynierowi wynagrodzenia będzie wyliczona 
proporcjonalnie. 

2. Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej i          
zgodnej z Umową faktury.  

3. Podstawą wystawienia faktury będzie zatwierdzony przez Zamawiającego protokół 
odbiory wykonanych usług w okresie jakim objęta jest płatność.  

4. Inżynier bierze na siebie ryzyko wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń a wynikających z 
prawidłowego wykonania Umowy, które mogłyby zwiększyć koszty wykonania 
przedmiotu umowy i za wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodzenia Inżynier 
zobowiązuje się ponieść wyłączną i pełną odpowiedzialność finansową. 
Wynagrodzenie Inżyniera zostanie odpowiednio obniżone, jeśli zajdzie konieczność 
zlecenia innym podmiotom części robót objętych niniejszą Umową. 

5. Celem uniknięcia wątpliwości strony przyjmują, że Inżynier podjął się wszelkich 
obowiązków jakie wynikają z przepisów prawa (dla inspektora nadzoru inwestorskiego) 
oraz jakie spoczywają zazwyczaj na Inżynierze kontraktu.  

6. W żadnym wypadku Inżynier nie będzie mógł powstrzymać się ze spełnianiem 
własnego świadczenia ze względu na opóźnienia bądź brak płatności ze strony 
Zamawiającego trwający krócej niż 30 dni  

7. W przypadku zapłaty należności w formie przelewu bankowego, Strony ustalają jako 
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datę zapłaty przez Zamawiającego datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

8. Wszelkie Rozliczenia między Zamawiającym a Inżynierem będą prowadzone wyłącznie 
w PLN. 

9. W przypadku zmniejszenia  przez Zamawiającego zakresu rzeczowego umowy,  w 
fakturze końcowej nastąpi korekta wynagrodzenia umownego według faktycznego 
zakresu robót 

10. Fakturę należy wystawić na adres: siedziby Zamawiającego 
11. Strony oświadczają, co następuje: 

a) Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), jest 
zarejestrowany we właściwym Urzędzie Skarbowym i posiada numer identyfikacyjny: NIP:  
641-238-03-11 

b) Inżynier oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), jest 
zarejestrowany we właściwym Urzędzie Skarbowym i posiada numer identyfikacyjny: 
NIP:  ………………………….. 

12. Numer rachunku bankowego Inżyniera będzie wskazywany każdorazowo tylko i 
wyłącznie na fakturach.  

§ 11. 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

1. Inżynier zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
a) w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od umowy 
przez którąkolwiek ze stron z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Inżynier; 
b) w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia  brutto  za spowodowanie przerwy w 
realizacji Robót z przyczyn zależnych od Inżyniera za każdy dzień przerwy; 

c) w wysokości 200 złotych  za każdy przypadek nieobecności  na Terenie Budowy w 
okresach zagwarantowanych przez Inżyniera osób, o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy; 
d) za opóźnienie w terminowym wykonaniu wszelkich świadczeń niepieniężnych, jakich 
podjął się na podstawie niniejszej Umowy (w szczególności opóźnienia w raportowaniu , 
przekazywaniu informacji do Zamawiającego) - w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia 
brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia realizacji części lub całości przedmiotu Umowy. 
 
2. Kary umowne mogą być kumulowane tzn. Inżynier dokonujący naruszenia skutkującego 

obowiązkiem zapłaty kary umownej jest zobowiązany do zapłaty tejże kary umownej za 
każde oraz każdorazowe naruszenie. 

3. Jako podstawę naliczania kar umownych Strony każdorazowo przyjmują maksymalne 
wynagrodzenie brutto określone w § 10 ust. 1 Umowy.   

4. Kara umowna powinna być zapłacona przez Inżyniera, w terminie 7 dni od daty 
wystąpienia przez drugą Stronę z żądaniem zapłaty. 

5. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić 
poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej Inżynierowi do zapłaty wynikającej 
z wystawionej przez niego faktury.  

6. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

7. Rozwiązanie, wygaśnięcie czy też odstąpienie od umowy z jakichkolwiek przyczyn nie 
powoduje wygaśnięcia roszczeń o zapłatę kary umownej czy też odszkodowania 
uzupełniającego. 

8.  Inżynier ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 
wszelkie szkody, powstałe w wyniku prowadzenia prac przez Inżyniera lub przez 
zatrudnionych przez niego podwykonawców, niezależnie od tego, czy szkody te 
powstały w wyniku działań lub zaniechań wynikających z obowiązków określonych 
niniejszą umową, czy też poza nimi. Inżynier zwolniony jest od odpowiedzialności za 
szkody powstałe z winy Zamawiającego 
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9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wypadki, szkody oraz inne 
uciążliwości doznane przez Inżyniera na skutek działań lub zaniechań GW lub 
jakiegokolwiek innego wykonawcy, na co Inżynier niniejszym wyraża zgodę. 

10. Inżynier ponosi wyłączną odpowiedzialność pracowniczą, cywilną i wszelką 
odpowiedzialność odszkodowawczą względem zatrudnionych pracowników i innych 
osób, którymi się posługuje z tytułu zaistniałych wypadków przy pracy i chorób 
zawodowych. 

11. Niezależnie od odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie 
Umowy, którą ponosi Inżynier względem Zamawiającego, ponosi on także 
odpowiedzialność w takim samym zakresie, w jakim odpowiedzialność ponosi 
Zamawiający względem innych osób, jednostek organizacyjnych, organów administracji 
publicznej w sytuacji, gdy odpowiedzialność Zamawiającego względem w/w podmiotów 
powstała z przyczyn leżących po stronie Inżyniera. 

12. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec 
Zamawiającego związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem niniejszej 
Umowy przez Inżyniera, Inżynier zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu lub 
wstąpić w miejsce Zamawiającego w takim sporze, chyba że roszczenia uznane zostały 
za bezzasadne prawomocnym orzeczeniem Sądu lub sądu polubownego. 

13. Niezależnie od innych przysługujących Zamawiającemu roszczeń w przypadku wykonywania 
Usług objętych Umową w sposób niezgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, 
Zamawiający ma prawo zażądać zmiany sposobu wykonywania robót oraz zlecić 
usunięcie wszelkich wad na koszt Inżyniera bez konieczności uzyskiwania 
upoważnienia sądowego, w tym także jeszcze przed całkowitym ukończeniem Usług 
(wykonanie zastępcze). 

14. Inżynier zobowiązuje się do wykonywania wszelkich Usług związanych z realizacją 
Przedmiotu Umowy – w sposób nie kolidujący w żadnej mierze z bieżącą działalnością 
Zamawiającego. W przypadku, gdy powstanie konieczność wykonania prac kolizyjnych, 
tj. takich prac, które mogą utrudniać lub zatrzymać bieżącą działalność Zamawiającego, 
Inżynier na wykonanie prac kolizyjnych zobowiązany jest uzyskać uprzednią pisemną 
zgodę ze strony Zamawiającego. 

15. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Inżynierowi kary umowne w wysokości 10% 
wynagrodzenia brutto, w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność wyłącznie Zamawiający.   

 
§ 12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ORAZ JEJ ROZWIĄZANIE 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.  

b) gdy Inżynier nie rozpoczął realizacji Usług bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie,  

c) gdy Inżynier nie respektuje uzasadnionych nakazów przedstawiciela Zamawiającego,  
d) Inżynier wykonuje Usługi w sposób niezgodny z Umową. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie miesiąca od wystąpienia 

okoliczności uzasadniających odstąpienie w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. Odstąpienie z przyczyn wskazanych w § 12 ust. 1 lit., b, c i d musi zostać 
poprzedzone uprzednim wezwaniem do usunięcia naruszeń oraz wskazaniem terminu 
na ich usunięcie z jednoczesnym zagrożeniem że po bezskutecznym upływie 
wyznaczonego terminu Zamawiający odstąpi od Umowy.  

§ 13. 
SIŁA WYŻSZA 

Siła Wyższa oznacza wyjątkowe wydarzenie lub okoliczność: 
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a) na którą Strona nie ma wpływu, 
b) przeciw której ta Strona nie mogła w racjonalny sposób zabezpieczyć się przed 

zawarciem Umowy, 
c) której, skoro wystąpiła, taka Strona nie mogła w racjonalny sposób uniknąć lub jej 

przezwyciężyć, oraz 
d) której nie można uznać za wywołaną w znaczącym stopniu przez drugą Stronę. 

Siła Wyższa może obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub 
okoliczności wymienionych niżej: 

a) wojnę, wypowiedziane lub niewypowiedziane działania wojenne, inwazję, działanie 
nieprzyjaciół zewnętrznych, 

b) bunt, akty terroryzmu, rewolucję, powstanie, przewrót cywilny lub wojskowy, wojnę 
domową, 

c) zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż Personel 
Inżyniera lub jego podwykonawców, 

d) amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie 
radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane przez 
używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych lub 
promieniowania przez Wykonawcę, oraz 

e) katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny, trąby powietrzne, 
powodzie lub inne podobne w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki 
wymienione powyżej w pkt. (a) do (d). 

Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z 
jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, to winna ona powiadomić drugą Stronę o 
wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą, wymieniając przy tym 
zobowiązania, z których nie może lub nie będzie mogła się wywiązać. Powiadomienie winno 
nastąpić w terminie do 14 dni po dniu, kiedy Strona dowiedziała się, lub powinna się 
dowiedzieć, o istotnym wydarzeniu lub okolicznościach stanowiących Siłę Wyższą 
(„Powiadomienie o Sile Wyższej”). 

1. Po powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Strona będzie usprawiedliwiona z 
niewykonania zobowiązań na czas tak długi, w jakim Siła Wyższa będzie stanowiła 
przeszkodę. 

2. Niezależnie od innych postanowień tego rozdziału, pojęcie Siły Wyższej będzie się 
stosowało do zobowiązania Stron do dokonania zapłaty na mocy Umowy na rzecz drugiej 
Strony. 

3.  Każda Strona winna zawsze dołożyć wszelkich starań dla zmniejszenia do minimum 
opóźnienia w wypełnianiu swoich zobowiązań objętych Umową, a powstałego wskutek 
wystąpienia Siły Wyższej. 

4. Strona jest obowiązana powiadomić drugą Stronę, gdy tylko Siła Wyższa przestanie jej 
dotyczyć. 

5. Jeżeli Siła Wyższa, o której Inżynier powiadomił Zamawiającego w drodze Powiadomienia 
o Sile Wyższej uniemożliwi Inżynierowi wywiązanie się z jego zobowiązań objętych 
Umową, a działanie Siły Wyższej spowoduje opóźnienie to Inżynierowi przysługuje 
uprawnienie do żądania   wydłużenia czasu realizacji Umowy,  jeżeli ukończenie jest lub 
zostanie opóźnione. 
 

§ 14. 
UBEZPIECZENIE ORAZ ZABEZPIECZENIE 

1. Inżynier oświadcza, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej obejmujące zarówno 
odpowiedzialność deliktową jak i kontraktową, na sumę ubezpieczenia 500.000,00 
PLN (słownie:  pięćset tysięcy złotych). Inżynier zobowiązany jest przez cały okres 
wykonywania niniejszej Umowy, utrzymywać ubezpieczenie, o którym mowa w 
zdaniu powyższym, z sumą ubezpieczenia nie niższą niż powyżej podana. 
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2. Inżynier gwarantuje Zamawiającemu, że osoby i podmioty trzecie nie będą dochodzić 
od Zamawiającego naprawienia szkody, jakiej doznały w związku z wykonywaniem 
Usług przez Inżyniera. W przypadku wystąpienia do Zamawiającego przez osobę lub 
podmiot trzeci z roszczeniem o naprawienie szkody powstałej w związku z 
wykonywaniem robót przez Inżyniera lub jego podwykonawców, Inżynier zobowiązuje 
się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia. W tym celu Inżynier 
zobowiązuje się przystąpić do toczącego się procesu po stronie Zamawiającego oraz 
niezwłocznie naprawić  szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z 
roszczeniem osoby lub podmiotu trzeciego. 

3.Niezależnie od innych środków przewidzianych w Umowie, w przypadku opóźnienia w 
wykonaniu zobowiązania Inżyniera do przedstawienia polisy ubezpieczeniowej wraz z 
ogólnymi warunkami ubezpieczenia OC oraz dowodem uiszczenia składki ubezpieczeniowej, 
Zamawiający: 

a) ma prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia lub uiszczenia składki 
ubezpieczeniowej na wyłączny koszt i ryzyko Inżyniera albo 
będzie miał prawo odstąpić od Umowy, po uprzednim wyznaczeniu dodatkowego, 7 
dniowego terminu do przedstawienia ww. dokumentów z zastrzeżeniem, że w razie 
jego bezskutecznego upływu odstąpi od Umowy; w takim przypadku Inżynier zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną, o której mowa w § 11 lit. a Umowy. 

4. Inżynier wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy najpóźniej w dacie 
podpisania Umowy, lecz przed jej podpisaniem, w kwocie stanowiącej 5% ceny całkowitej 
(brutto) podanej w ofercie za wykonanie przedmiotu Umowy.  
5. Zabezpieczenie to jest wniesione w formie: 

……………………………………………………….. 
6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Inżynier wpłaca na rachunek bankowy 

Zamawiającego w Banku:  ING Bank Śląski 66 1050 1331 1000  0023 3611 9199  
7. Zamawiający zwróci Inżynierowi 70 % zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 
wraz z odsetkami wynikającymi z Umowy rachunku bankowego, na którym było ono 
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za 
przelew pieniędzy na rachunek Inżyniera, w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od daty wykonania zamówienia i 
zakończenia świadczenia usługi  
8. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę 

wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia, ……………………... Kwota ta zostanie 
zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

9. W przypadku , gdy zabezpieczenie będzie udzielone w formie gwarancji lub poręczenia 
to udzielone gwarancje lub poręczenia muszą być: bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne 
na pierwsze pisemne żądanie i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a 
wszelkie spory ich dotyczące podlegają rozstrzygnięciu zgodnie prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego.  

10. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy i wygaśnięcia ważności 
zabezpieczenia Inżynier ma obowiązek przedstawić nowy dokument zabezpieczenia w 
terminie 7 dni od zajścia wyżej powołanych okoliczności, a w razie nie przedstawienia 
Zamawiający ma prawo potrącić z wynagrodzenia za wykonane roboty zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy w wysokości podanej w Umowie, na co Inżynier wyraża 
zgodę.  

11. Koszty związane z wystawieniem dokumentów, o których mowa powyżej, dla 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Inżynier.  

12. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu Umowy kwota zabezpieczenia wraz 
z odsetkami lub jego część niezbędna do pokrycia kosztów usunięcia wad będzie 
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wykorzystana przez Zamawiającego do zgodnego z Umową wykonania przedmiotu 
Umowy lub do pokrycia roszczeń objętych zabezpieczeniem, na co Inżynier niniejszym 
wyraża zgodę.  
 

§ 15 
OCHRONA POUFNOŚCI 

1. Inżynier przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że zachowanie w poufności (tajemnicy) 
informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie ma dla Zamawiającego istotne, 
strategiczne znaczenie gospodarcze. 

2. Inżynier zobowiązuję się w czasie trwania Umowy oraz po jej rozwiązaniu lub 
wygaśnięciu względnie po odstąpieniu od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z 
jakichkolwiek powodów do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji 
dotyczących Zamawiającego (zwanych dla potrzeb niniejszej umowy „Informacjami 
Poufnymi”), w tym: 

a) danych osobowych – chronionych na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), 

b) informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa - chronionych na podstawie 
ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 
2003 r., nr 153, poz.1503, z późn. zm.), 

c) informacji niejawnych - chronionych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. 
o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228) ,  

d) innych informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Zamawiającego w 
najmniejszym nawet stopniu na szkodę, a w szczególności: 

− informacji programowych, technicznych, technologicznych, handlowych,  
organizacyjnych, w tym  informacji dotyczących danych kontrahentów 
Zamawiającego, systemu organizacji pracy, prowadzonych negocjacji, 
pertraktacji, cen (wynagrodzeń) uiszczanych przez poszczególnych 
kontrahentów, wynagrodzeń pracowników, stosowanych obniżek cen i 
upustów, terminów płatności ustalanych dla  poszczególnych 
kontrahentów;  

− strategii działania Zamawiającego, zamierzeń marketingowych itp., 
sytuacji i wyników finansowych Zamawiającego (za wyjątkiem informacji, 
których obowiązek opublikowania bądź ujawnienia przez Zamawiającego 
wynika z obowiązujących przepisów).  

− struktury produkcji i usług przedsiębiorstwa, 
− wielkości sprzedaży krajowej i zagranicznej, 
− nie udostępnianych kontrahentom informacji dotyczących powiązań 

kapitałowych Zamawiającego, 
− metod kontroli jakości, wzorów użytkowych, wynalazków nadających się 

do opatentowania, 
− działań marketingowych, w tym pozyskiwania surowców                               

i materiałów, 
− zasad finansowych,  
− struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Zamawiającego, jego oddziałów 

i innych jednostek (komórek) organizacyjnych oraz funkcjonujących u 
niego systemów zarządzania. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy obejmuje wszystkie uzyskane przez Inżyniera 
informacje poufne,  w tym wszelkie dokumenty i materiały w rozumieniu ustawy o 
ochronie informacji niejawnych, od kogo by nie pochodziły i niezależnie od tego czy 
zostały uzyskane w związku z wykonywaniem umowy czy tylko przy okazji jej 
wykonywania. 

4. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie, wykorzystywanie, zbywanie, rozporządzanie  
albo oferowanie zbycia informacji poufnych jest dopuszczalne tylko za uprzednim 
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zezwoleniem Zamawiającego, wyrażonym pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 
5. W przypadku rozwiązania, wygaśnięcia względnie odstąpienia od Umowy obowiązek 

zachowania tajemnicy nie ustaje, nadal uważany będzie przez Strony za nieograniczony 
w czasie a Inżynier zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu wszelkich dokumentów i 
innych materiałów w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych dotyczących 
informacji poufnych jakie sporządził, zebrał, opracował lub otrzymał w czasie trwania 
umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając  w to ich  kopie, 
odpisy, a także zapisy na innych nośnikach informacji, najpóźniej do dnia rozwiązania 
lub wygaśnięcia umowy. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostają w mocy bez 
względu na rozwiązanie, wygaśnięcie, czy też odstąpienie od niniejszej umowy. 

6. Informacje poufne mogą być udostępnione wyłącznie osobom dającym rękojmię 
zachowania tajemnicy i tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 
powierzonych im obowiązków. 

7. Ujawnienie przez Inżyniera informacji poufnych Zamawiającego będzie uznane za 
rażące zaniedbanie w wykonywaniu zobowiązań wynikających z Umowy, chyba że 
informacja, o której mowa: 

a. stała się ogólnie dostępna bez udziału Inżyniera oraz osób przez niego zatrudnionych 
lub 

b. została ujawniona za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 
c. podlega ujawnieniu w całości lub części upoważnionemu organowi/sądowi 

działającemu w granicach prawa – na jego żądanie i w granicach tego żądania. 
Ujawnienie informacji poufnych w niniejszym trybie, nie zwalnia od obowiązku 
zachowania jej w tajemnicy względem innych osób lub organów/sądów, 

8. Po rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od umowy, Inżynier zobowiązuje się 
usunąć wszelkie dane osobowe, które uzyskał w związku lub przy okazji wykonywania 
umowy.  

9. W przypadku naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z przyczyn 
leżących po stronie Inżyniera, w następstwie którego Zamawiający zostanie 
zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub ukarany grzywną, prawomocnym wyrokiem 
lub decyzją właściwego organu, Inżynier zobowiązuje się do wyrównania szkody 
poniesionej przez Zamawiającego tj do zapłaty równowartości wypłaconego przez 
Zamawiającego odszkodowania z tego tytułu. W przypadku zapłacenia przez 
Zamawiającego grzywny, Inżynier zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie  stanowiące 
jej równowartość. 

 
§ 16. 

GWARANCJA i R ĘKOJMIA 
1. Inżynier gwarantuje najwyższą jakość wykonania przedmiotu umowy. 
Inżynier udziela Zamawiającemu gwarancji  i rękojmi na przedmiot umowy na okres: 1095 
dni licząc od daty podpisania Świadectwa Przejęcia robót pomiędzy Generalnym 
Wykonawcą a Zamawiającym. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.  
2. Przez przedmiot umowy na potrzeby niniejszego paragrafu należy rozumieć wszystko, 

co Inżynier świadczył w celu należytej realizacji postanowień umowy, w tym także 
rezultat wykonanych przez niego prac polegających w szczególności na 
wyegzekwowaniu obowiązków spoczywających na Generalnym Wykonawcy.  

3. Wadą przedmiotu umowy może być w szczególności: 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w art. 25 Prawa 
budowlanego.  

4. W przypadku wykrycia w okresie gwarancji lub rękojmi jakichkolwiek wad przedmiotu 
umowy Inżynier jest zobowiązany na własny koszt usunąć wykryte wady. Jeżeli 
odpowiedzialność za wady obciąża Inżyniera oraz inne osoby, ich odpowiedzialność jest 
solidarna.  

5. Usuwając wadę Inżynier zobowiązuje się dokonać tego z najwyższą starannością, 
według najlepszej woli i wiedzy oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
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wiedzy technicznej. 
6. Inżynier zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia 

umownego, uzgodnić z Zamawiającym sposób usunięcia wad przedmiotu umowy oraz 
uzyskać jego zgodę na zastosowanie proponowanych środków. W przypadku 
zaniechania przez Inżyniera ciążącego na nim obowiązku, Zamawiający zastrzega sobie 
prawo odmowy odbioru usunięcia wady. Wszelkie powstałe w związku z realizacją 
powyższych obowiązków koszty obciążają w takim wypadku Inżyniera.  

Inżynier zobowiązuje się do zwrotu wszystkich udokumentowanych kosztów powstałych po 
stronie Zamawiającego, które poniósł on w związku ze zgłoszeniem Inżynierowi wykrytej 
wady świadczeń wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz uzgodnieniem z Inżynierem 
sposobu jej usunięcia, chyba że Strony postanowią inaczej. 
7. Inżynier zobowiązuje się przystąpić do usunięcia wady gwarancyjnej najpóźniej w ciągu 

24 godzin od  jej zgłoszenia i usunąć ją bez zbędnej zwłoki w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego ustalonym w wyniku dokonanych z Inżynierem uzgodnień, lub 
pokryje koszty Zamawiającego związane z usunięciem przedmiotowej wady.  

8. W przypadku nie usunięcia przez Inżyniera wady przedmiotu Umowy w terminie 
ustalonym w sposób określony wyżej, Zamawiający może, niezależnie od naliczenia 
kary umownej zlecić usunięcie tej wady osobie trzeciej oraz obciążyć Inżyniera kosztami 
poniesionymi z tego tytułu. Strony nadto zgodnie postanawiają, że jeżeli Inżynier nie 
przystąpi do usuwania wad w terminach wskazanych powyżej, Zamawiający ma prawo 
usunąć te wady na koszt i niebezpieczeństwo Inżyniera bez konieczności uzyskiwania 
upoważnienia sądu w tym zakresie. 

9. Jeżeli Strony nie uzgodniły inaczej, przepisy niniejszego paragrafu znajdują 
zastosowanie do wszelkich wad niezależnie od ich charakteru lub rozmiaru. Strony 
zgodnie postanawiają, że przez „Wadę" rozumie się każdy element przedmiotu Umowy 
wykonany niezgodnie z Umową lub sztuką budowlaną, lub istnienie innych okoliczności 
wpływających na zmniejszenie wartości lub użyteczności przedmiotu Umowy ze 
względu na cel oznaczony w Umowie, albo wynikający z przeznaczenia przedmiotu 
Umowy, jak i brak właściwości przedmiotu Umowy, o których istnieniu Inżynier 
zapewniał Zamawiającego, lub wreszcie inne okoliczności stanowiące wadę w 
rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

10. Strony zgodnie postanawiają, że uprawnienia wynikające z gwarancji jakości udzielonej 
przez Inżyniera mogą być przez Zamawiającego egzekwowane na podstawie Umowy, 
bez legitymowania się jakimikolwiek innymi dokumentami gwarancji. 

§ 17 
ZMIANA UMOWY 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień niniejszej Umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera pod 
warunkiem wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 poniżej. 

2. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może dotyczyć: 
a) terminu wykonania zamówienia o ile  niedotrzymanie terminu  nie zostało zawinione  

przez Inżyniera, w tym m.in. w przypadku , gdy wykonanie usług jest utrudniane, 
opóźniane lub wstrzymywane przez Zamawiającego, Generalnego Wykonawcę, 
innych wykonawców, ograny administracji publicznej, czy z jakiejkolwiek innej 
przyczyn niezależnej od Inżyniera, 

b) sposobu i zakresu wykonania zamówienia w  szczególności w przypadku 
ograniczenia zakresu zamówienia wynikającego z braku środków finansowych, 
ograniczenia zakresu prac wynikających z wprowadzenia do dokumentacji 
projektowej istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. 

c) ograniczenie zakresu zamówienia o cześć usług wykonywanych przez tzw. Personel 
Kluczowy Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiający zaangażuje własny personel 
do ich wykonywania. Zmiana postanowień umowy w tym zakresie, tj. powodująca 
ograniczenie ilości tych osób w stosunku do treści SIWZ, spowoduje proporcjonalne 
obniżenie wynagrodzenia.  
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3. Z tytułu zmniejszenia wartości Umowy wskutek ograniczenia zakresu zamówienia 
Inżynierowi nie przysługuje prawo do odszkodowania.  

4. Zmiana postanowień umowy może również nastąpić w przypadku: 
a) zmiany stawek podatku od towarów i usług, 
b) zmiany danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, 
c) zmian podwykonawcy.  
 
5. Wszystkie postanowienia opisane powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający 
może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
 

§ 18 
ZAKAZ KONKURENCJI 

1. O ile Zamawiający nie wyrazi na to zgody na piśmie, Inżynier ani jego personel nie będą 
mieli prawa brać żadnego udziału finansowego ani otrzymywać żadnego wynagrodzenia 
w związku  z Przedsięwzięciem, z wyjątkiem tego co jest ustalone w Umowie.  

2. Zakazane jest zaangażowanie się przez Inżyniera w jakąkolwiek działalność, która 
mogłaby być sprzeczna z interesami Zamawiającego. 

§ 19. 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
1. Umowa stanowi całość porozumienia Stron i zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne 

lub ustne porozumienia pomiędzy Stronami, ogólne warunki umów którejkolwiek ze 
Stron nie znajdują zastosowania. 

2. Ilekroć z przepisów prawa lub z Umowy wynika uprawnienie do odstąpienia od Umowy, 
Zamawiający jest uprawniony wedle swego wyboru do odstąpienia od całości Umowy 
lub tylko w części niewykonanej. 

3. Przeniesienie przez Inżyniera praw oraz obowiązków, w tym wierzytelności 
wynikających z niniejszej Umowy, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej pod rygorem nieważności, udzielonej według wyłącznego uznania 
Zamawiającego, chyba że Umowa stanowi inaczej. W przypadku wyrażenia przez 
Zamawiającego zgody, o której mowa powyżej, dalsze przeniesienie praw przez 
każdego z nabywców, w tym kolejnych nabywców, wymaga zgody Zamawiającego 
wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Naruszenie powyższych 
obowiązków przez Inżyniera  traktowane będzie przez Zamawiającego jako przypadek 
rażącego naruszenia postanowień zawartej Umowy, a samo dokonanie przelewu 
wierzytelności bez pisemnej zgody Zamawiającego - skutkować będzie nieważnością 
takiej czynności. Wzmiankę o zakazie przelewu wierzytelności Inżynier zobowiązany 
jest umieszczać na wystawianych przez siebie fakturach VAT. 

4. Wszelkie środki przewidziane w Umowie mogą być stosowane i egzekwowane 
niezależnie od siebie, chyba, że Umowa stanowi inaczej. 

5. Niezależnie czy treść Umowy zostanie przetłumaczona na inny język, oficjalną jej wersją 
będzie wersja w języku polskim, która będzie miała przewagę w każdym przypadku. 
Wszelka korespondencja i informacje pomiędzy stronami, wszelkie raporty, polecenia, 
instrukcje, literatura, zapisy i inne pisemne materiały dotyczące niniejszej Umowy będą 
utrzymane i dostarczane w języku polskim. 

6. Za wyjątkiem tego jak to zostało w niniejszej Umowie postanowione inaczej, brak 
nalegania przez którąkolwiek ze stron na ścisłe i pełne wykonywanie jakichkolwiek ze 
wszystkich warunków lub zastrzeżeń zawartych w niniejszej Umowie nie będzie stanowił 
ani nie będzie interpretowany jako zrzeczenie się prawa strony do egzekwowania 
później wszelkich takich warunków lub zastrzeżeń ani nie będzie uznawany za 
zrzeczenie się któregokolwiek innego warunku lub zastrzeżenia zawartych w Umowie. 

7. Język użyty we wszystkich częściach niniejszej Umowy będzie we wszystkich 
przypadkach interpretowany zgodnie z jego słusznym znaczeniem i nie ściśle za lub 
przeciw którejkolwiek ze stron niniejszej umowy. Jeśli jakikolwiek warunek, klauzula, 
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zastrzeżenie, lub postanowienie niniejszej Umowy zostanie uznana w ostatecznym 
orzeczeniu przez arbitrów lub przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, 
bezskuteczne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia niniejszego pozostaną w 
pełnej mocy i w pełni skuteczne.  

8. Nagłówki i tytuły zawarte w niniejszej umowie a także kolejność jej postanowień została 
wstawiona tylko dla wygody i jako odniesienie i w żaden sposób nie definiuje, nie 
ogranicza, nie poszerza ani też nie opisuje zakresu niniejszej Umowy, ani intencji 
jakiegokolwiek jej postanowienia. 

9. Akceptując Umowę Inżynier wyraża zgodę na przetwarzanie będących w jego 
posiadaniu danych osobowych przez Zamawiającego oraz podmioty działające na jego 
zlecenie w kraju i zagranicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów 
oferowanych przez Zamawiającego oraz w celach marketingowych związanych z 
prowadzoną przez Zamawiającego działalnością gospodarczą. Wykonawcy przysługują 
wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 1997,Nr 133, poz. 883 ze zm.), w szczególności ma on prawo 
wglądu we własne dane. 

10. Dokumenty wchodzące w skład Umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające 
się. Jeżeli występować będą dwuznaczności lub rozbieżności między Umową a jej 
załącznikami lub pozostałymi dokumentami, wtedy Przedstawiciel Zamawiającego 
udzieli w tym zakresie niezbędnych wyjaśnień lub wyda Inżynierowi konieczne 
polecenia. 

11. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy 
ustawy Prawo zamówień  publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu 
Cywilnego. 

12. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej Umowy będzie rozstrzygał 
właściwy rzeczowo Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

13. Umowa została sporządzona w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach,                  
z których dwa  egzemplarze dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 
 


