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Zamawiający 

 
a) pełna nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. 
 
b) REGON: 870525973-84009000-51-2-722-87101 

 NIP: 879-016-92-80 
 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 87-100 Toruń, kujawsko-pomorskie, toruński 
 
d) ulica, nr domu, nr lokalu: Grudziądzka 159 
 
e) Internet: http://www.mpo.torun.pl 

 e-mail: inwestycje@mpo.torun.pl 
 
f) tel. +48 56 63 98 119 

fax. + 48 56 63 98 120 
 
 

 
PRZETARG, ZNAK: GO/ZP-16-2/06 

 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
dotyczy: 

przetargu nieograniczonego 
na usługi 

pełnienie roli Inżyniera zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla urządzeń oraz 
projektowania i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót 

inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę” opublikowanymi 
przez FIDIC 

w ramach realizacji projektu 
Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 

2004/PL/16/C/PE/023 
Zadanie Nr 2  

„Inżynier kontraktu” 
CZĘŚĆ II 

 

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
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UMOWA  
NR: .......................... 

z dnia ................................2006 r. 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW 
FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

nazwa: pełnienie roli Inżyniera zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania 
i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych 

projektowanych przez Wykonawcę” opublikowanymi przez FIDIC  
w ramach realizacji projektu 

Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 
2004/PL/16/C/PE/023 

Zadanie Nr 2  
„Inżynier kontraktu” 

zawarta pomiędzy: 
MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O. O.  

W TORUNIU 

UL. GRUDZIĄDZKA 159 
TEL + 48 56 63 98 119; FAX +48 56 63 98 120 

NIP: 879-016-92-80 
REGON: 870525973-84009000/51-2-722-87101 

reprezentowanym przez: 

1................................................................................................................................................... 

2.................................................................................................................................................... 

zwanym dalej Zamawiającym 

 a 

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

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

adres: ....................................................................................................................................... 

NIP ............................ REGON...................................................KRS...................................... 

reprezentowanym przez:  

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

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

zwanym dalej Wykonawcą 
 
Niniejszą umowę zawarto w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w 
trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
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zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z 2004 r.), zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia oraz złożoną ofertą, która stanowi integralną część niniejszej umowy. 

§ 1 

1.  Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

a) Załącznik nr 1  - Opis przedmiotu zamówienia 

b) Załącznik nr 2 - Wykaz Kluczowych Specjalistów 

W przypadku rozbieżności przepisów poszczególnych dokumentów pierwszeństwo mają 
przepisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest: 

pełnienie przez Wykonawcę roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych dla 
robót budowlanych zgodnie z „WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA 
URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urządzeń elektrycznych i 
mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez 
Wykonawcę” opublikowanych przez FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów 
Konsultantów - Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) dla zamówienia na : 
Rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w ramach realizacji 
projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu, 2004/PL/16/C/PE/023 Zadanie 
Nr 1 „Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych” 

2. Szczegółowy zakres niniejszej Umowy określa Opis przedmiotu zamówienia stanowiący 
Załącznik nr 1 do Umowy. 

3. Wykonawca reprezentowany przez Kluczowego Specjalistę pełniącego funkcję Inżyniera 
rezydenta zobowiązany jest do uczestniczenia w naradach koordynacyjnych prowadzonych 
przez Zamawiającego odbywających się na terenie budowy w każdym dniu roboczym w okresie 
od Daty Rozpoczęcia Robót do wystawienia Świadectwa Przejęcia. 

§ 3 

1. Wynagrodzeniem za wykonanie Umowy jest cena zaproponowana w ofercie Wykonawcy.  

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym.  

3. Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

 Kwotę  ……………......................….   EUR 

 (słownie:  ............................................................................................................... EUR) 

 plus podatek VAT w kwocie : .......................................... EUR 

 (słownie:  ...............................................................................................................EUR)  

 co stanowi łącznie wynagrodzenie w wysokości: ……………..............................EUR 

 (słownie:  ...........................................................................................................EUR) 

4. Podatek VAT naliczony na fakturze wyrażony będzie wyłącznie w PLN i płatność podatku 
również dokonywana będzie w PLN. 



 4 

5. Ceny zawarte w umowie są cenami stałymi a jedyną podstawą do ich zmiany może stanowić 
udokumentowana przez Wykonawcę zmiana stawki podatku VAT. 

§  4 

1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę w 
oparciu o poniższy plan płatności: 

Raport okresowy za Wysokość wynagrodzenia jako udział w wartości 
umowy określonej w §  3 ust 3. 

I kwartał 2007 r. 5% 

II kwartał 2007 r. 5% 

III kwartał 2007 r. 10% 

IV kwartał 2007 r. 10% 

I kwartał 2008 r. 10% 

II kwartał 2008 r. 10% 

III kwartał 2008 r. 10% 

IV kwartał 2008 r. 10% 

I kwartał 2009 r. 10% 

II kwartał 2009 r. 15% 

Raport końcowy 5% 

 

2. Wykonawcą wskaże w ciągu 14 dni od zawarcia umowy numer rachunku bankowego, na 
który Zmawiający przekazywać będzie należne wynagrodzenie. 

3.  Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę jest przyjęcie przez Zamawiającego 
Raportu Okresowego, o którym mowa w § 6, stwierdzone podpisami jego upoważnionych 
przedstawicieli.  

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

5. Ostatnia płatność zostanie dokonana w ciągu 30 dni po wywiązaniu się Wykonawcy ze 
wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego Raportu Końcowego. 

6. Faktury i dokumentacja dotycząca płatności będzie sporządzana przez Wykonawcę w języku 
polskim. 

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

§ 5 
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 Termin wykonania Umowy wynosi 30.09.2010.  

§6 
1. Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać kwartalne raporty z postępu prac zwane dalej 

Raportami Okresowymi.  

2. Na 60 dni przed upływem Terminu wykonania Umowy, Wykonawca sporządzi i przedłoży 
Zamawiającemu Raport Końcowy z wykonania prac. 

3. Raporty Okresowe oraz Raport Końcowy z wykonania prac zostaną sporządzone w 6 
egzemplarzach w języku polskim. 

4. Zamawiający, w terminie 30 dni od ich otrzymania, powiadomi Wykonawcę o przyjęciu lub 
odrzuceniu otrzymanych Raportów Okresowych lub Raportu Końcowego, z podaniem 
przyczyn ich odrzucenia. 

5. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do raportów w terminie 30 dni od 
daty ich otrzymania, raporty będą uważane za zatwierdzone przez Zamawiającego 

§ 7 

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

 

§8 

1. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie. 

2. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczają niniejszym spośród siebie Lidera 
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 Wykonawców 
realizujących wspólnie Umowę. 

 

§9 

1.  W związku ze wskazaniem przez Wykonawcę w swojej ofercie części zamówienia, które 
zamierza powierzyć podwykonawcom, Wykonawca przed zawarciem umowy z 
podwykonawcą musi uprzednio uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie 
wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody 
będzie wniosek Wykonawcy przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy wraz ze wykazaniem zdolności podwykonawcy do jej 
wykonania. 

2.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania 
wniosku, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania swoich 
podwykonawców, tak jak gdyby były to działania, uchybienia lub zaniedbania samego 
Wykonawcy.  

4. Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez podwykonawcę nie 
zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

 § 10 
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1 Wykonawca może proponować zmianę Kluczowych Specjalistów, przedstawionych w 
Załączniku nr 2 do Umowy. Zmiana taka jest możliwa jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego, akceptującego nowego Kluczowego Specjalistę. 

2 Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę Kluczowych Specjalistów w 
następujących 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, że 
Kluczowy Specjalista nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

4 W przypadku zmiany Kluczowego Specjalisty, nowy Kluczowy Specjalista musi spełniać 
wymagania określone dla danego specjalisty w Załączniku nr 1 do Umowy. 

5.  Wykonawca obowiązany jest zmienić Kluczowego Specjalistę zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 

§11 
1. W okresie wykonywania Umowy Wykonawca może udzielić urlopu Kluczowym Specjalistom 

na następujących warunkach: 
a) terminy urlopów zostaną uprzednio  zatwierdzone przez Zamawiającego.  
b) Wykonawca zobowiązany jest wskazać terminy urlopów Kluczowych Specjalistów oraz 
zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 2 miesięcznym wyprzedzeniem.  
d) wszystkie osoby zastępujące Kluczowych Specjalistów w okresie urlopu muszą być 
zatwierdzone przez Zamawiającego.  
 

2. Do osób zastępujących Kluczowych Specjalistów znajduje odpowiednie zastosowanie treść § 
10 ust 4. 

 

§12 
1 Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z Umowy, druga strona 

może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin nie krótszy niż 7 dni do wykonania z 
zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona 
do odstąpienia od umowy.  

2. W przypadku niewykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
karę umowną w wysokości 10% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust 3, 

3. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może żądać 
od Wykonawcy wykonania umowy i zapłacenia kary umownej w wysokości 0,8% wartości 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust 3, za każdy kolejny dzień zwłoki. W przypadku 
niezaakceptowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie dokumentów lub treści w nich zawartych opracowanych przez Wykonawcę, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy wykonania umowy i zapłacenia kary umownej w 
wysokości 1% wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w §3 ust 3, za każdy taki 
przypadek. W przypadku niewykonania obowiązku nałożonego na Wykonawcę w §2 ust 3 
umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 
0,8% wartości wynagrodzenia bez podatku VAT, o którym mowa w §3 ust 3, za każdy taki 
przypadek. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych. 

5. Strony ustalają, że Zamawiający może potrącić należności z tytułu kary umownej, o której 
mowa w ust. 3, bezpośrednio z faktury złożonej przez Wykonawcę. 

 



 7 

 §13 
1.  Zakazuje się zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub zmiany te są 
korzystne dla Zamawiającego. 

2.  Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem przepisu powyższego jest nieważna. 

3.  Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia 
zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

  

§ 14 

1. Zamawiający dostarczy niezwłocznie Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 
informacje i/lub dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania Umowy. Wykonawca 
zwróci te dokumenty Zamawiającemu przed upływem terminu wykonania Umowy. 

2. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 
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. 

3. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w celu wykonania 
Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.  

§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, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

e) w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób tj. - publiczne wykonanie, 
wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 
publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.  

§16 
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 wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

§17 

Nie dopuszcza się cedowania praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.  
 

§18 
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1. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy 
prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

3. Strony zobowiązują się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie adresu  
i numeru telefonu. W razie niedopełnienia tego obowiązku wszelka korespondencja doręczona 
pod wskazany adres uważana będzie za doręczoną. 

4. Zmiana Umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 
WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 2 do umowy nr ……………. z dnia …………….. 
 

Wykaz Kluczowych Specjalistów 
 
Lp. Imię i nazwisko Zakres wykonywanych czynności 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

 
 
 


