
U M O W A Nr ........... / WIR-III / Z / ............ / 2013
zawarta w dniu .................................... pomiędzy:

1.  Gminą - Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej „Zleceniodawcą”, 
reprezentowaną przez:
...................................................................................................................................,
a  ….................................................................................................................................zwanym  dalej 
,,Zleceniobiorcą”, reprezentowanym przez …............................................

o następującej treści :
§ 1

1. Mając na uwadze  art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień publicznych 
Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie usług w zakresie  sprawowania nadzoru 
autorskiego nad realizacją robót budowlanych, dla zadania pn. „Przebudowa Miejskiego 
Przedszkola nr 10  w  Płocku ul. Skłodowskiej 2a”.

2. Zadanie  inwestycyjne  określone  w  ustępie  poprzedzającym  jest  realizowane  na  podstawie 
Projektu budowlanego pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 10 
w Płocku ul.  M. Skłodowskiej  -Curie 2a, wraz z wewnętrznymi instalacjami wody ciepłej, 
zimnej,  p.poż,  kanalizacji  sanitarnej,  instalacji  elektrycznej,  ogrzewczej  (c.o.),  wentylacji 
mechanicznej.  Przebudowa  przyłącza  cieplnego,  wodociągowego  i  budowa  placu 
gospodarczego  (placu  p.poż),  chodników,  10  miejsc  postojowych  w  tym  jednego  dla 
niepełnosprawnych  zlokalizowanych  w  Płocku  przy  ul.  Marii  Skłodowskiej-Curie  2A,  na 
działce  o  numerze  ewidencyjnym gruntu  425/2"  opracowanego  przez  Biuro  Projektowo-
Badawcze  Budownictwa  Ogólnego  "MIASTOPROJEKT-  BYDGOSZCZ"   sp.  z  o.o.  z 
Bydgoszczy w 2012r.

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zleceniodawcy 
wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w 
wezwaniu.

§ 2
Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią ponadto:
1) oferta Zleceniobiorcy,
2) zawiadomienie o wyborze oferty przez Zleceniodawcę.

§ 3
1. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług w zakresie  nadzoru autorskiego nad realizacją 
robót budowlanych objętych zatwierdzonym projektem budowlanym i Decyzją  Nr 565/2012 z dnia 17 
grudnia 2012 roku udzielającą pozwolenia na budowę oraz projektami wykonawczymi,
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie obejmującym w 
szczególności:
1) stwierdzanie zapisami w dzienniku budowy w toku wykonywania robót budowlanych, w zakresie 
wszystkich  branż,  zgodności  realizacji  tych  robót  z  zatwierdzonym  projektem  budowlanym  i 
wykonawczym  oraz warunkami pozwolenia na budowę zawartymi w  Decyzji Nr 565/2012 z dnia
17 grudnia 2012 r,
2)  wyjaśnianie  wątpliwości  powstałych  w  toku  realizacji  robót  dot.  projektu  budowlanego  i  
wykonawczego  oraz  zawartych  w  nim  rozwiązań  oraz  ewentualne  uszczegóławianie  dokumentacji 
projektowej oraz poprawianie błędnych rozwiązań projektowych,
3) uzgadnianie ze Zleceniodawcą i wykonawcą robót  możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych 
w stosunku do rozwiązań przewidzianych w zatwierdzonym projekcie budowlanym, w odniesieniu do 
materiałów  i  konstrukcji  oraz  rozwiązań  technicznych  zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego,
4) zatwierdzenia powykonawczych projektów budowlanych wszystkich branż, potwierdzenie 
wniesionych zmian w rozwiązaniach zawartych w projektach  budowlanych,
5)  pobyt na budowie i uczestnictwo wszystkich  branżystów  w naradach koordynacyjnych 
organizowanych przez Zleceniodawcę i Kierownictwo budowy średnio dwa razy w miesiącu, w terminie 
wyznaczonym przez Zleceniodawcę i w składzie wymaganym dla charakteru robót ujętych w 
harmonogramie rzeczowo-finansowym robót budowlanych,  zgodnie  z  wezwaniem  Zleceniodawcy, 



zwane dalej pobytami,
6) uczestniczenia w weryfikacji dokumentacji powykonawczej  przekazanej przez wykonawcę robót i 
dokumentacji odbiorowej (certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, świadectwa higieniczne),
7)  uczestniczenia w czynnościach procedowania pozwolenia na użytkowanie budynku przedszkola  i 
związanych z tym obowiązkowych kontrolach służb Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 
oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
8)  złożenia  oświadczenia  o  wprowadzeniu  zmian  nie  odstępujących  w  sposób  istotny  od 
zatwierdzonego projektu budowlanego i pozwolenia na budowę, w przypadku wprowadzenia istotnych 
zmian uzyskanie w imieniu  Zleceniodawcy decyzji  o  zmianie pozwolenia na budowę na podstawie 
udzielonego pełnomocnictwa,
9) prowadzenia dziennika nadzoru autorskiego,
10) informowania Zleceniodawcy w okresie trwania umowy o każdorazowej zmianie: adresu siedziby, 
biura, osób uprawnionych do reprezentacji, jak również likwidacji oraz upadłości. Zawiadomienie należy 
dostarczyć listem poleconym na adres  Zleceniodawcy w terminie 7 dni  od daty zaistnienia danego 
zdarzenia.
3. Zmiany wprowadzane do dokumentacji projektowej przez osoby sprawujące nadzór autorski 
dokumentowane będą poprzez:
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji opatrzonych datą, podpisem,
2) sporządzanie rysunków zamiennych lub szkiców albo nowych projektów opatrzonych datą, podpisem 
oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień instytucji 
opiniujących.
3)wpisy do Dziennika Budowy,
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony procesu inwestycyjnego.

§ 4
1. Strony ustalają, że nadzór będzie pełniony od dnia podpisania nieniejszej Umowy przez czas trwania 
robót budowlanychi ich odbioru, aż do dnia oddania obiektu do użytkowania.
2. Przewidywany termin realziacji robót budowlanych objętych nadzorem autorskim  - od dnia 
zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2014 r. Przesunięcie planowanego terminu zakończenia robót 
określonych w § 1 nie stanowi podstawy do renegocjacji wysokości wynagrodzenia określonego w § 6.

§ 5

1. Zleceniobiorca  oświadcza, że dysponuje potencjałem kadrowym posiadającym odpowiednie 
uprawnienia  i wiedzę techniczną umożliwiającą należyte wykonanie umowy.
2. Zleceniodawca  zastrzega sobie prawo do uzyskiwania bezpośrednich informacji  i  danych w tym 
dotyczących realizacji robót budowanych objętych zadaniem.
3.  O  stwierdzonych   przypadkach  wykonywania  robót  budowanych  niezgodnie  z  projektem, 
Zleceniobiorca  jest  zobowiązany powiadomić  Zleceniodawcę niezwłocznie  po  ich  wykryciu  oraz 
dokonać stosownych wpisów do Dziennika Budowy.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedstawiania na pisemne wezwanie Zleceniodawcy wszelkich 
informacji i wyjaśnień związanych z realizacją Projektu, w terminie określonym w wezwaniu.
5.  W  nagłych  przypadkach  Zleceniodawca zastrzega  sobie  prawo  do  niezwłocznego  wezwania 
przedstawiciela Zleceniobiorcy na budowę.
6. Przedstawiciel  Zleceniobiorcy jest zobowiązany najpóźniej w ciągu dwóch dni roboczych udzielić 
odpowiedzi na pytania Zleceniodawcy związane z realizacją zadania, o którym mowa w §3, w formie 
pisemnej.

§ 6
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto dla Zleceniobiorcy za wykonanie przedmiotu umowy 
na  kwotę  ….......................... (  słownie  złotych:….........................................00/100)  uwzględniającą 
wszelkie  koszty Zleceniobiorcy,  w tym podatek od towarów i  usług VAT w kwocie …....................... 
(słownie złotych:…..................................................00/100)  i obejmuje wszystkie czynności wymienione 
w  §3  ust.2,  w  tym  76  pobytów  poszczególnych  projektantów  branżowych  i  inne,  które  okażą  się 
konieczne dla prawidłowego wykonania zadania.



§ 7
1. Rozliczenie za realizację przedmiotu umowy  nastąpi fakturami częściowymi oraz fakturą końcową.
2. Faktury częściowe będą wystawiane na koniec każdego trzeciego miesiąca  w równych częściach 
proporcjonalnie do okresu realizacji zadania  i  do  realizowanych  czynności  nadzoru,  przy  czym w 
sytuacjach uzasadnionych może być to większa kwota.
3. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturą końcową. Podstawą do jej 
wystawienia jest końcowe rozliczenie zadania.  
4. Termin realizacji faktur –  30 dni licząc od daty wpływu do Zleceniodawcy.
5. Należność Zleceniobiorcy wynikająca ze złożonej faktury będzie przekazywana na konto wskazane 
przez Zleceniobiorcę na fakturze.
6. Zleceniobiorca wystawi fakturę na: Gminę Miasto Płock, Pl. Stary Rynek 1, 09 – 400 Płock.
7. Zleceniodawca oświadcza, że jego Numer Identyfikacji Podatkowej brzmi  774-31-35-712.
8. Zleceniobiorca oświadcza, że dokonał zgłoszenia rejestracyjnego i decyzją Urzędu Skarbowego
otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej NIP ...............................
9. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.
10. Zleceniobiorca zobowiązany jest do wskazania w wystawionej fakturze numeru umowy, której 
faktura dotyczy.
11.  Zleceniobiorca  nie  ma  prawa  przenieść  jakichkolwiek  wierzytelności  wynikających  z  niniejszej 
umowy na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zleceniodawcy.

§ 8
1. Nadzór autorski będzie sprawowany przez Zespół Nadzoru Autorskiego pod kierownictwem 
przedstawiciela Zleceniobiorcy - …............................................,
2. Zespół tworzyć będą projektanci Członkowie Zespołu Nadzoru Autorskiego:
a) jedna osoba posiadająca uprawnienia budowalne do projektowania w specjalności architektonicznej 
bez  ograniczeń  z  co  najmniej  3-letnim  doświadczeniem  zawodowym  w  projektowaniu  - 
...............................................................nr upr. ...............................................................................
b) jedna osoba posiadająca  uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno -  
budowalnej bez ograniczeń z co najmniej 3-letnim doświadczeniem  zawodowym w projektowaniu -
..............................................................nr upr. .................................................................................

c) 1  osoba  posiadające  uprawnienia  budowalne  (sanitarne)  do  projektowania  w  specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń z co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu 
- ..............................................................nr upr. ................................................................
d) 1  osoba  posiadające  uprawnienia  budowalne  (elektryczne  )  do  projektowania  w  specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych  bez 
ograniczeń  z  co  najmniej  3-letnim  doświadczeniem  zawodowym  w  projektowaniu   - 
..........................................................nr upr. ......................................................................
3. Zmiana którejkolwiek z osób  w trakcie realizacji  przedmiotu umowy musi być uzasadniona przez 
Zleceniobiorcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zleceniodawcę.
4. Zleceniodawca zaakceptuje taką zmianę  w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym 
zakresie w SIWZ.
5. Zaakceptowana przez  Zleceniodawcę zmiana jw. winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga 
aneksu do umowy.

§ 9
1. Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną za:

1)opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z niniejszej umowy w wysokości 
0,1% wynagrodzenia łącznego brutto, określonego w umowie, za każdy dzień opóźnienia,

2)każdy  rozpoczęty  dzień  niuzasadnionego  przestoju  w  prowadzeniu  robót  spowodowanego 
działaniem lub zaniechaniem działania przez któregokolwiek z członków zespołu nadzorującego 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6.

3) każdy nieusprawiedliwiony brak stawiennictwa choćby jednego z członków zespołu 
nadzorującego na naradach koordynacyjnych w wysokości 0,1% wynagrodzenia łącznego brutto, 
określonego w umowie,
4) rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zleceniodawcę  z przyczyn zależnych od 
Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca zobowiązany jest zapłacić Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 



10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6.
2. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy powstanie szkoda, 

Zleceniobiorca zobowiązany jest do jej pokrycia w pełnej wysokości ponad wysokość kar umownych.
3. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zleceniodawcę z 
wystawionej przez siebie faktury.
4. Zleceniobiorca ma prawo naliczać odsetki za nieterminową zapłatę faktur w wysokości ustawowej.

§ 10
1.Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku 
zapłaty kary umownej, gdy:

1)zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub rozwiązanie Zleceniobiorcy,,
2)zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy, uniemożliwiający wykonanie Umowy,
3)Zleceniobiorca nie rozpoczął sprawowania nadzoru autorskiego bez uzasadnionych przyczyn w 

terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.
4)Zleceniobiorca przerwał sprawowanie nadzoru autorkiego, a przerwa trwa dłużej niż 7 dni,
5)Zleceniobiorca nienależycie wypełnia obowiązki powierzone mu w zawartej umowie,
6)Zleceniobiorca powołał do sprawowania nadzoru osobę nieuzgodnioną ze Zleceniodawcą,
7)Zleceniodawca  stwierdził dwukrotną nieusprawiedliwioną nieobecność na budowie członków 

zespołu nadzorującego,
8)Zleceniobiorca wbrew Zleceniodawcy skierował do wykonania Umowy osoby, które wykonują 

swoje obowiązki w sposób nienależyty.
2. Rozwiązanie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, pod rygorem nieważności, winno nastąpić na 
piśmie.
3. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym Zleceniobiorca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części umowy.

 § 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron 
wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 12

1. Zleceniobiorca przedłoży  Zleceniodawcy w terminie  3  dni  od  daty  podpisania  niniejszej  Umowy 
polisę ubezpieczeniową na dowód zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie z przedmiotem niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do 
czasu  odbioru  końcowego  obejmujące  ubezpieczenie  w  pełnym  zakresie  od  odpowiedzialności 
cywilnej, kontraktowej i deliktowej w wysokości, co najmniej wartości kontraktu.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest zachować ciągłość umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 
do dnia zakończenia świadczenia usługi objętej niniejszą Umową.
3. W przypadku nie dostarczenia polisy ubezpieczeniowej, zgodnie z warunkami określonymi w ust. 1, 
bądź  w przypadku nie  kontynuowania  polisy  ubezpieczeniowej,  zgodnie  z  postanowieniami  ust.  2, 
Zleceniodawca ma prawo, wedle swego swobodnego wyboru, wykupić polisę na koszt Zleceniobiorcy 
albo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy.

§ 13
1.  Zleceniobiorca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w  poufności  wszelkich  informacji 
uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy dotyczących Zleceniodawcy i jego Klientów.
2. Przez obowiązek, o jakim mowa w ust. 1 rozumie się w szczególności zakaz:
a)  zapoznania się  przez  Zleceniobiorcę z  dokumentami,  analizami,  zawartością  dysków twardych i 
innych nośników informacji itp. - nie związanymi ze zleconym zakresem prac,
b) zabierania, kopiowania oraz powielania dokumentów i danych, a w szczególności udostępniania ich 
osobom trzecim, informowania osób trzecich o danych objętych nakazem poufności.
3.  Zleceniobiorca zobowiązuje się nie wykorzystywać własnego sprzętu informatycznego na terenie 
Zleceniodawcy bez jego wiedzy i zgody.
4.  Zleceniobiorca obowiązany jest do zapewnienia, aby jego pracownicy, a także osoby trzecie przy 
udziale  których  wykonuje  zlecenia  dla  Zleceniodawcy,  przestrzegali  tych  samych  reguł  poufności 
określonych  w  niniejszym  dokumencie.  Zleceniobiorca ponosi  odpowiedzialność  za  należyte 
wypełnienie zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym, a za działania lub zaniechania osób 
trzecich odpowiada jak za swoje własne.
5. Zleceniobiorca obowiązany jest również do podjęcia pozytywnych działań zmierzających do ochrony 



informacji poufnych Zleceniodawcy i jego Klientów, o ile w trakcie wykonywania zlecenia mogłoby dojść 
do ujawnienia takich informacji poza wiedzą i zgodą Zleceniodawcy.
6. Zleceniobiorca zobowiązany jest nie wprowadzać do budynku będącego siedzibą  Zleceniodawcy 
osób trzecich.
7. Postanowienia ust. 1-6 nie będą miały zastosowania do informacji, które:
a) zostały opublikowane lub stały się jawne bez naruszenia niniejszej umowy;
b) zostały ujawnione przez strony trzecie bez naruszenia zasady poufności określonej
niniejszą umową;
c) zostały ujawnione na podstawie odpowiedniego przepisu prawa, wyroku sądowego lub
decyzji administracyjnej.
8. Zleceniobiorca oświadcza, iż zapoznał się z Polityką Zintegrowanego Systemu Zarządzania Urzędu 
Miasta Płocka oraz innymi właściwymi dla danej usługi regulacjami systemu, dostępnymi na stronie 
www.zsz.plock.eu.

§ 14
W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz inne właściwe dla przedmiotu umowy.

§ 15
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
właściwym miejscowo dla Zleceniodawcy sądom powszechnym.

§ 16
Umowę sporządzono w 4  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zleceniobiorcy, trzy  dla 
Zleceniodawcy.

ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA


