
 

 
Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

UMOWA NR  
 

Zawarta w dniu ............................ w Czarnówku, pomiędzy: 

Zakładem Zagospodarowania Odpadów "Czysta Błękitna Kraina" Sp. z o. o. w Czarnówku, 84-

351 Nowa Wieś Lęborska, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, reprezentowaną 

przez: 

Prezesa Zarządu – Annę Rudnicką 

 

a: 

 

........................................................................ z siedzibą 

...................................................................., reprezentowanym przez: 

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

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą. 
 

 

§ 1. 

Podstawą zawarcia umowy jest przetarg nieograniczony, którego część jawna odbyła się dnia 

…....................... 

 

§ 2. 

1. Przedmiotem umowy jest nadzór inwestorski wielobranżowy nad realizacja zadania 

„Rozbudowa kompostowni w RIPOK (regionalna instalacja przetwarzania odpadów 

komunalnych) Czarnówko” 

2. Nadzór inwestorski pełniony będzie przy realizacji instalacji do kompostowania 

składającej się z następujących obiektów, urządzeń i infrastruktury: 

2.1.  Technologia i infrastruktura, w tym:  

A) Trzech bioreaktorów o konstrukcji żelbetowej odpornej na działanie 

agresywnego środowiska panującego wewnątrz bioreaktorów, każdy 

reaktor o wymiarach ok. 27,65 m długości, ok. 6 m szerokości, ok. 6,38 m 

wysokości w kalenicy i 3,6 m wysokości w ścianach bocznych. Bioreaktory 

to obiekty jednokondygnacyjne na planie prostokąta, z których każdy 

przykryty jest dachem tunelowym. Konstrukcja dachu z łuków stalowych, 

pokrycie dachu plandeką z pasami doświetlającymi. Każdy z bioreaktorów 

należy wyposażyć w instalację zraszaczową, instalację wentylacji 

technologicznej, instalację wentylacji napowietrzającej, instalację 

odciekową, instalację teletechniczną. 

B) Droga dojazdowa do bioreaktorów i ciągi komunikacyjne wokół 

bioreaktorów i placu dojrzewania kompostu o powierzchni ok.1851 m2, 

konstrukcji betonu lanego, wzmocniony geowłókninami, z podbudową z 

kruszyw łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie (warstwa 25 cm), 

kruszyw łamanych 32/63 stabilizowanymi cementem (warstwa 15 cm).  

C) Biofiltr: obiekt żelbetowy w formie prostokątnej wanny o wymiarach ok. 

27,65 m długości, ok. 6 m szerokości i 1,8 m wysokości ścian. Obiekt 

niezadaszony, wypełniony materiałem filtracyjnym z instalacją 

napowietrzania i zraszania biofiltra.  

D) Kontener wentylatorowni: fabrycznie zmontowany kontener, zawierający 



 

 

komplet infrastruktury, niezbędnej do napowietrzania (wentylatory) i 

sterowania i wizualizacji procesem kompostowania dla 3 bioreaktorów i 

miejscem do montażu w przyszłości infrastruktury dla kolejnych 3 

bioreaktorów.  

E) System sterowania, monitoringu i wizualizacji, który kontroluje oraz 

dokumentuje parametry procesu kompostowania.  

F) Infrastruktura wodociągowa z pompownią i zestawem podnoszenia 

ciśnienia oraz z zraszaczową szafą technologiczną ocieploną dla potrzeb 

zabezpieczenia instalacji wodnej zraszaczowej, technologicznej.  

G) Infrastruktura kanalizacji deszczowej z całego obszaru dróg, placu 

dojrzewania kompostu oraz 3 bioreaktorów:  z wpustami ulicznymi Dw500 

z kratą żeliwną z koszem osadczym każdy, z wpustami liniowymi (na 

przykład ACO DRAIN V300), rurociagmi PVC,  studniami 

kanalizacyjnymi Dw1000. W ramach kontraktu należy wykonać zbiornik 

technologiczny Zb2 o pojemności V=33m3  z separatorem koalescencyjny o 

przepływie nominalnym 15 dm3/s i maksymalnym 75 dm3/s, z osadnikiem 

o pojemności 2,5m3. 

H) Zewnętrzna instalacja kanalizacji technologicznej odcieków z rur 

kanalizacyjnych PVC-u SDR34 SN8 oraz zbiornika odcieków Zb1, 

V=6,3m3 o średnicy Dn2000.  

I) Inne instalacje (zewnętrzna instalacja kanalizacji napowietrzającej, 

zewnętrzna instalacja wody technologicznej na potrzeby zraszania, 

instalacja wentylacji technologicznej),  

J) Instalacje aparatury kontrolno - pomiarowej i automatyki.  

K) Instalacje elektryczne, w tym: złącza kablowe, oświetlenie terenu (cały 

teren rozbudowywanej kompostowni), linie zasilające urządzenia 

technologiczne, skrzynki przyłączeniowe, ogrzanie rynien i rur spustowych, 

ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym.  

L) Ogrodzenie terenu: ogrodzenie na obrzeżu betonowym 6x20 o długości ok. 

234 m  

2.2. Plac dojrzewania kompostu  

2. Plac dojrzewania kompostu o powierzchni ok. 2645 m2 o konstrukcji betonu 

lanego (warstwa 18 cm), wzmocniony geowłókninami, z podbudową z kruszyw 

łamanych 0/31,5 stabilizowanych mechanicznie (warstwa 25 cm), kruszyw 

łamanych 32/63 stabilizowanymi cementem (warstwa 15 cm). 

3. Zakres robót budowlanych został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej 

Załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. 

4. Zakres praw i obowiązków Wykonawcy – zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2018.1202 z późn. zm.). 

5. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy jako inspektora nadzoru inwestorskiego 

obejmuje: 

5.1. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 

realizowanej inwestycji budowlanej z umową z wykonawcą robót budowlanych, 

dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej 

oraz przepisami techniczno-budowlanymi; 

5.2. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom na terenie budowy w związku z realizacją 

inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności; 

5.3. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów 



 

 

budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

5.4. Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń 

technicznych oraz przygotowywanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 

obiektów i przekazywanie ich do użytkowania; 

5.5. Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także 

kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez 

wykonawcę robót budowlanych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w 

szczególności w zakresie zgodności z przyjętymi założeniami harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do 

wystawiania faktur przez wykonawcę robót budowlanych; 

6. Ponadto inspektor nadzoru inwestorskiego przyjmuje do wykonania następujące 

czynności: 

6.1. Wymagana jest obecność Wykonawcy na budowie i naradach koordynacyjnych 

mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie 

przebiegu realizacji budowy minimum 1 raz w tygodniu oraz według potrzeb 

określonych przez Zamawiającego. 

6.2. Udział w procesie przygotowania, kompletowania zawiadomienia o zakończeniu 

budowy dot. zrealizowanej inwestycji; 

6.3. Udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych 

zrealizowanej inwestycji, o ile zajdzie taka potrzeba, w pracach komisji 

powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanych 

obiektach oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie gwarancyjnym; 

6.4. W przypadku konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do 

opiniowania rozwiązań w terminach ustalonych każdorazowo dla poszczególnych 

rozwiązań (terminy te ujęte będą w protokołach ze spotkań roboczych dotyczących 

realizacji robót); 

6.5. Opiniowanie rozwiązań zaproponowanych przez wykonawcę robót budowlanych 

jako równoważne dla przedstawionych w dokumentacji projektowej, w 

szczególności w zakresie używanych materiałów, urządzeń i technologii. 

6.6. Przed rozpoczęciem budowy kompleksowe sprawdzenie dokumentacji 

projektowej pod kątem kompletności i prawidłowości wykonania oraz 

poinformowanie Zamawiającego o możliwych trudnościach w związku z 

wykrytymi nieprawidłowościami. Zaproponowanie działań naprawczych. 

6.7. nadzór na etapie powykonawczym tj. w okresie gwarancji i rękojmi bez 

dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku przeprowadzania przeglądów 

gwarancyjnych, usterkowych lub kontrolnych 

7. Wykonawca dokonał dokładnego rozpoznania, co do ryzyka, trudności i wszelkich 

innych okoliczności, jakie mogą wpłynąć na wykonanie zamówienia. 

8. Wartość ryczałtowa zamówienia uwzględnia wszystkie punkty OPISU PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA. 

9. W przypadku, gdy w materiałach przetargowych pojawią się nazwy materiałów lub 

towarów za wskazaniem producenta, znaków towarowych, patentów, pochodzenia, 

źródła lub szczególnego procesu charakteryzującego konkretne produkty lub usługi, 

albo normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 Pzp, 

oznacza to, że Wykonawca robót budowlanych ma prawo zastosować inny materiał, 

produkt lub towar równoważy tj. posiadający nie gorsze parametry techniczne, 

jakościowe i użytkowe i że proponowane rozwiązania gwarantują realizację 



 

 

zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia. Wszelkie nazwy własne 

przywołane w dokumentacji projektowej, opisie przedmiotu zamówienia służą 

ustaleniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości technicznych i 

estetycznych dla projektowanych rozwiązań. 

10. Wymagana jest obecność inspektora nadzoru na budowie zgodnie ze złożoną ofertą 

minimum ……….. w tygodniu. 

 

§ 3. 

 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia rozpoczęcia robót budowlanych do dnia 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie przebudowywanego obiektu. Przewidywany 

termin rozpoczęcia robót budowlanych:  01.03.2019 r.; przewidywany termin 

zakończenia robót budowlanych: do 31.10.2019 r. 

2. Za ostateczny termin wykonania zadania uważa się termin zakończenia wszystkich 

robót budowlanych i uznania ich za należycie wykonane, wraz z przekazaniem 

Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorem końcowym 

robót budowlanych. 

3. Zamawiający będzie finansował wykonanie zamówienia zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo-finansowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

 

§4 

Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie prac w pełnym zakresie i w terminie ujętym w § 

2., w formie ryczałtowej, w wysokości …………….. zł netto i ………….. zł brutto (słownie 

złotych: ……………………..  00/100). 

 

§5. 

1. Podstawą do finansowania będzie wypełniony przez Wykonawcę przy udziale 

Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy z podziałem na elementy rozliczeniowe 

– Załącznik nr 1 do umowy. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur za 

wykonane elementy rozliczeniowe zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 4, obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją zamówienia objętego Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, w tym ryzyko 

Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 

na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 4 niniejszej 

umowy.  

4. Należność za wykonanie przedmiotu umowy będzie regulowana przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury od Wykonawcy. 

NIP Zamawiającego: ………………………… 

5. Za opóźnienie płatności należności określonej w fakturze Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych. 

 

§ 6. 

1. Strony ustalają, że formą odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy będą kary 

umowne: 



 

 

1.1. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 

Wykonawca, Wykonawca zapłaci karę w wysokości 10.000,00 zł (słownie: 

dziesięć tysięcy złotych 00/100); 

1.2. 

 

 

za nieobecność na naradach koordynacyjnych Inspektora, Wykonawca zapłaci karę 

za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność w wysokości 500,00zł (słownie: pięćset 

złotych 00/100); 

1.3. za brak pobytu Inspektora na budowie bez usprawiedliwienia Wykonawca zapłaci 

karę za każdy niezrealizowany pobyt w wysokości 250,00zł (słownie: dwieście 

pięćdziesiąt złotych 00/100); 

1.4. za  niestawienie  się  Inspektora  na  wezwanie  Zamawiającego dokonane zgodnie 

z § 10 umowy Wykonawca zapłaci karę za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność 

w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100). 

2. Strony zastrzegają sobie prawo odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 7 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody 

powstałe w trakcie realizacji umowy z jego winy. 

 

  § 8. 

1. Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest …………………………… 

3. Inspektorem nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jest 

……………………………. 

4. Osobą wyznaczoną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest Izabela Pobrucka 

 

§ 9. 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej w 

wyniku postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy: 

1.1. w sytuacji zaistnienia okoliczności o których mowa w art. 144 ust. 1 – 1b ustawy  

Prawo zamówień publicznych 

1.2. w sytuacji zmiany osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy 

(inspektora nadzoru inwestorskiego) na inne, które: 

- będą spełniały warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ 

- nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia 

- wykażą doświadczenie nie mniejsze niż określone w ofercie 

2. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia końcowego terminu realizacji 

umowy: 

2.1. w przypadku konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w 

dokumentacji projektowej jeżeli taka konieczność wynika z okoliczności, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy, a jednocześnie 

miały wpływ na termin realizacji robót budowlanych 

2.2. koniecznością wykonania zamówień, o których mowa w Art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp oraz których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i 

które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, 

2.3. zawieszeniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, 



 

 

2.4. w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej 

umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego 

lub inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, w sytuacji gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na 

obowiązek skoordynowania robót z wykonawcą innych robót wykonywanych na 

terenie budowy, 

2.5. w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy na roboty budowlane (tj. 

przeprowadzenie prac, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonanie odbiorów), 

utrzymujących się co najmniej 7 dni, termin wykonania zamówienia może ulec 

przedłużeniu odpowiednio o liczbę dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne 

uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

jednak nie stanowi to zobowiązania do wyrażenia takiej zgody 

3. Dopuszczalne są również zmiany umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do 

umowy, które będą korzystne dla Zamawiającego, a które nie będą wykraczać poza 

treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, a zmiany nie będą 

istotne zgodnie z zapisami art. 144 ust. 1e ustawy Pzp. 

4. Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: 

4.1. zmiana nr rachunku bankowego 

4.2. zmiana danych teleadresowych. 

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie 

niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony. 

 

§ 10. 

Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia usługi nadzoru nad robotami, jakie będą 

wykonywane przy realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji robót budowlanych – 

bez odrębnego wynagrodzenia. 

 

§ 11. 

W przypadku wystąpienia problemów w trakcie wykonania umownego zakresu prac, Strony 

będą je rozstrzygać bez zbędnej zwłoki. 

 

§ 12. 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają ustawy: Prawo zamówień 

publicznych, Prawo budowlane, Kodeks Cywilny. 

 

§ 14. 

 

Sprawy sporne, których Strony nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać 

będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 15. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający:     Wykonawca : 



 

 

 

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


