
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Załącznik nr 8 do SIWZ  

 

„Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: 
Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji 

zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” 

Strona 1  

Załącznik nr 8 do SIWZ 
 

WZÓR UMOWY 
 

„Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: 
Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy 

świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu 
zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” 

 

 
Numer referencyjny zamówienia: SSM/7/PP/2015 
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Nr.......................... 
w sprawie zamówienia publicznego pn.   

 

Usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu: „Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako 
samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji 
zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” 
 

 

zawarta dnia .................... roku  w Gliwicach 
pomiędzy: 
…………………………………….. 
adres: ..................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez: 
.......................................................................................................... 
zwanym dalej Zamawiającym 
 a 
................................................................................................................................................... 
adres: ....................................................................................................................................... 
reprezentowanym przez:  
.................................................................................................................................................... 
zwanym dalej Wykonawcą 

Wykonawca niniejszej umowy został wyłoniony w na podstawie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 
r. poz. 907, z późn. zm.). 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach umowy 
usługi Inżyniera Kontraktu polegającej na świadczeniu kompleksowych usług dorad-
czych we wszystkich fazach realizacji projektu „Utworzenie Centrum Usług Wspól-
nych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz 
digitalizacji zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfro-
wej”. 

2. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia (Załącz-
nik nr 1 do Umowy). 
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§2 

1. Umowa niniejsza zawarta zostaje pod warunkiem rozwiązującym, którym jest nieuzyskanie 

przez Zamawiającego dofinansowania na realizację jej przedmiotu. 

2. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o 

uzyskaniu finansowania albo o nieuzyskaniu finansowania, Zamawiający poinformuje o tym 

fakcie Wykonawcę. 

3. Uzyskanie przez Zamawiającego informacji o braku dofinansowania na realizację przedmiotu 

umowy uważa się za ziszczenie się warunku rozwiązującego. 

4. Ziszczenie się warunku rozwiązującego ma moc wsteczną od chwili zawarcia umowy i 

powoduje ustanie wszelkich skutków jej zawarcia. 

5. W przypadku ziszczenia się warunku rozwiązującego, strony nie będą miały do siebie 

żadnych roszczeń z jakichkolwiek tytułów prawnych związanych z zawarciem niniejszej 

umowy. 

§ 3 

1. Następujące dokumenty wymienione poniżej stanowią integralne części niniejszej 
Umowy: 

(a) Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1) 
(b) Formularz Oferty (Załącznik nr 2) 
(c) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienia (Załącznik nr 3)  stanowiący 

część Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
(d) Metodyka zarządzania projektem (załącznik nr 4) stanowiąca część Oferty 

 

§ 4 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wyko-
nawcy.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 
3. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

 kwotę netto..…….........................................................................................PLN 
 słownie: .......................................................................................................PLN  
 plus podatek VAT w kwocie : ......................................................................PLN  
 słownie: .......................................................................................................PLN   
 co stanowi łącznie wynagrodzenie brutto w wysokości:…….......................PLN 
 słownie: .......................................................................................................PLN 
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§  5 

1. Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez 
Wykonawcę. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie zatwierdzenie 
przez Zamawiającego właściwego Raportu stwierdzone podpisami jego upoważnio-
nych przedstawicieli. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi według następującego schematu: 
(a) 80 % kwoty wynagrodzenia łącznie we wszystkich „Płatnościach Okreso-

wych”. Wysokość pojedynczej „Płatności Okresowej” zostanie obliczona 
przez podzielnie 80 % wynagrodzenia (ceny umowy) przez ilość kwartałów 
kalendarzowych mieszczących się w okresie od podpisania niniejszej umowy 
do planowanej daty zakończenia określonej w § 5 ust. 1. Kwartał oznacza 
każdy kwartał kalendarzowy a w przypadku pierwszej i ostatniej płatności 
okresowej również niepełny kwartał. Podstawą do wystawiania przez Wyko-
nawcę faktur dla „Płatności Okresowych” jest każdorazowe zatwierdzenie 
przez Zamawiającego Raportu Okresowego (tj. Raportu, którym mowa w 
punkcie 5.1 Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do Umowy) po-
twierdzone protokołami odbioru. 

(b) 20 % kwoty wynagrodzenia w „Płatność Końcowej”. 
Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury dla Płatności Końcowej 
jest zatwierdzenie przez Zamawiającego Raportu Końcowego (tj. Raportu, 
którym mowa w punkcie 5.1 Opisu przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 
do Umowy).  

3. Należności będą regulowane na konto Wykonawcy w …………………………. Nr 
…………………………………. 

4. Zamawiający będzie dokonywał płatności na rzecz Wykonawcy w terminie 30 dni od 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury Wykonawcy.  

5. Faktury i wszelka dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wy-
konawcę w języku polskim. 

6. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

§ 6 

1. Okres realizacji niniejszego zamówienia obejmuje czas od dnia podpisania umowy na 
wykonanie niniejszego zamówienia do dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego „Ra-
portu Końcowego” (tj. Raportu o którym mowa w pkt 5.1 Załącznika nr 1 do Umowy) 
nie dłużej jednak niż do 31.10.2016r. 

 
§ 7 

1. Po wykonaniu części umowy, w terminach, o których mowa w pkt 3.3 Opisu przed-
miotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) Wykonawca jest zobowiązany przygo-
tować protokół odbioru wykonanych usług. 

2. Protokoły odbioru wykonanych usług zostaną sporządzone w 3 egzemplarzach w ję-
zyku polskim. 
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3. Zamawiający, w terminie do 7 dni od otrzymania protokołu, powiadomi Wykonawcę 
o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanego protokołu odbioru wykonanych usług, z po-
daniem przyczyn odrzucenia. 

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać stosowne raporty z postępu prac okre-
ślone w pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) zwane dalej 
Raportami. 

2. Raporty zostaną sporządzone w 3 egzemplarzach w języku polskim. 
3. Zamawiający, w terminie 14 dni od otrzymania Raportów, powiadomi Wykonawcę o 

przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych Raportów z podaniem przyczyn ich odrzuce-
nia. 

§ 9 

Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysłana 
faksem lub pocztą elektroniczną musi być każdorazowo bezzwłocznie potwierdzona na 
piśmie. 

 

§ 91 
1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykona-

nie. 
2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lide-

ra upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, 
przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w 
imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.  

3. Liderem, o którym mowa w ust. 2 będzie …..…………..………………………………. 
4. Postanowienia Umowy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wyko-

nawców realizujących wspólnie Umowę. 
5. W terminie 7 dni od podpisania Umowy Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę  

przedłożą Zamawiającemu kopię umowy określającej zakres obowiązków każdego z 
Wykonawców przy realizacji niniejszej Umowy. 

 

§ 10 
1. W uzasadnionych przypadkach Wykonawca może proponować zmianę Kluczowych 

Specjalistów, przedstawionych w Wykazie osób, które będą wykonywać zamówienie 
(Załącznik nr 3 do Umowy). Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną 
zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę. Odmowa wy-
rażenia zgody na zmianę kluczowego Specjalisty może nastąpić wyłącznie wówczas, 
gdy po zmianie Zespół kluczowych Specjalistów nie będzie łącznie spełniać wymo-
gów określonych w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

                                                 
1
 dotyczy Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia  
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2. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowych Specjalistów w na-
stępujących przypadkach: 

(a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych Kluczowego Specjalisty; 
(b) nie wywiązywania się Kluczowego Specjalisty z obowiązków wynikających z 

Umowy;  
(c) jeżeli zmiana Kluczowego Specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek 

innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, itp.). 
3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Kluczowego Specjalisty, jeżeli 

uzna i wykaże, że Kluczowy Specjalista nie wykonuje należycie swoich obowiązków 
wynikających z Umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę 
zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiają-
cego 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio 
lub pośrednio z usunięcia lub wymiany Kluczowych Specjalistów. 

 

§11 
1. W okresie realizacji Umowy Wykonawca może udzielić urlopu (dni wolnych od pracy) 

Kluczowym Specjalistom na następujących warunkach: 
a) terminy urlopów (dni wolnych od pracy) zostaną uprzednio  zatwierdzone przez 
Zamawiającego.  
b) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów (dni wolnych od pracy) 
Kluczowych Specjalistów oraz zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 1 
miesięcznym wyprzedzeniem.  
c) wszystkie osoby zastępujące Kluczowych Specjalistów w okresie urlopu (dni 
wolnych od pracy)  muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego.  

2. Do osób zastępujących Kluczowych Specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie 
treść § 10 ust 1 i 4 niniejszej Umowy. 

 

§ 12 

1. Wykonawca udzielił Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy tj…….……PLN (słow-
nie:……………………………..) w formie …………………  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu nie-
wykonania lub nienależytego wykonania zamówienia. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania w terminie 30 dni od 
uznania  Umowy za należycie wykonaną , tj. zatwierdzenia Raportu końcowego.  

 

§13 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiające-

mu przysługuje kara umowna w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §3 ust 3. 
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3. Jeżeli Wykonawca nie będzie należycie wykonywał warunków ustalonych w niniejszej 
umowie oraz Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) i Metodyce 
zarządzania projektem (załącznik nr 4 do Umowy) stanowiących integralną część 
umowy, Zamawiający może:  

(a) naliczyć karę umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 3 ust. 3  za każdy stwierdzony przypadek, w sytuacji gdy 
realizacja usługi nie będzie zgoda z wymogami wynikającymi z niniejszej 
umowy, 

(b) po 5 stwierdzonych przypadkach o których mowa w ust. a) odstąpić od 
umowy z winy Wykonawcy i naliczyć karę umowną w wysokości 25 % wy-
nagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 3 umowy. 

4. Zamawiający zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszą-
cego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

6. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory i nieporozumienia wynikające z Umowy 
będą w miarę możliwości rozstrzygane polubownie. 

 

§ 14 
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu infor-

macje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonaw-
ca zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wy-
dać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu 
Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego skontrolować lub 
zbadać dokumentację dotyczącą wykonywania Umowy oraz sporządzić z niej kopie 
zarówno podczas, jak i po wykonaniu Umowy.  

 

§15 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w §3, 
autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej 
Umowy na następujących polach eksploatacji: 

a) w zakresie używania, 
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania 

zmian utworu, 
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, za-
pisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwa-
lono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzem-
plarzy, 

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 4 - 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawa-
nie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, 
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aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wy-
branym.  
  

§ 16 
1. Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o 

dostępie do informacji publicznej. Zakazuje się Wykonawcy, bez uprzedniej pisemnej 
zgody Zamawiającego, ujawniania treści Umowy ani jakiejkolwiek specyfikacji, planu, 
rysunku, wzoru, lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub na jego rzecz w 
związku z tą Umową, jakiejkolwiek osobie trzeciej.  

2. Zakazuje się Wykonawcy, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 
wykorzystywania jakichkolwiek dokumentów lub informacji, o których mowa w § 16 
ust. 1, w innych celach niż wykonanie Umowy. 

3. Jakiekolwiek dokumenty inne niż Umowa, o których mowa  w § 16 ust. 1, pozostają 
własnością Zamawiającego i podlegają zwrotowi na żądanie Zamawiającego wraz ze 
wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane w wersji 
elektronicznej po zakończeniu realizacji Umowy. 

§17 
1. Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, 

której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia na-

stępujących okoliczności: 
a) gdy konieczność zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany 

wysokości podatku VAT), 

b) konieczności zmiany terminu realizacji:  

- w przypadku, w którym procedura udzielania zamówienia publicznego 

ulegnie wydłużeniu w stosunku do zakładanego okresu jego zakończenia 

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia aneksu zawierającego wydłużenie 

okresu realizacji umowy, 

- w przypadku gdy na skutek potrzeb / przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego nastąpi przerwa w realizacji poszczególnych części przedmiotu 
zamówienia. 
- w przypadku gdy przedłużeniu ulegnie umowa dla zamówienia pn.:  
„Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia 
dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów w celu zapewnienia 
otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” dla którego Wykonawca pełni 
rolę Inżyniera Kontraktu.  

c) obiektywnie konieczna, tj. niezawiniona przez Wykonawcę stanie się zmiana 

członka zespołu zawartego w wykazie osób załączonych przez Wykonawcę do 

oferty; w takim wypadku zmiana umowy możliwa będzie jedynie w sytuacji, w 

której nowy członek zespołu spełniać będzie wymagania stawiane w SIWZ,  

d) gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, 

e) gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia   Załącznik nr 8 do SIWZ  

 

„Inżynier Kontraktu dla projektu pn.: 
Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji 

zasobów w celu zapewnienia otwartego dostępu do ich postaci cyfrowej” 

Strona 9  

f) w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 

wytycznych lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie 

zamówienia na usługę, 

g) w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie 

zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego 

skutkom nie można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące 

niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu, 

h) w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do 

sposobu realizacji jakiegokolwiek elementu usług. 

3. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem zasad określonych powyżej jest nieważna. 
4. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówie-

nia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

§18 
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.  

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wyna-
grodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 
 

§19 
1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd po-

wszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne prze-

pisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 
oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku pol-

skim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  
5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obydwie Strony. 
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