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Załącznik nr 4 - PROJEKT UMOWY nr DI/……./2022[NADZÓR AUTORSKI] 

Zawarta w dniu ….........2022 r. w Żarach pomiędzy: 
 
Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Żarach; ul. Bohaterów Getta 9-11; 68-200 Żary, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, 
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323263, 
NIP 928-203-33-04, REGON: 080315632,  

reprezentowaną przez: 

Prezesa Zarz ądu -  Marka Goraja 

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym”  

a 

…………………………………………………………………………………………………………………
z siedzibą w ……………, ul. …………., …-… ……………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………….., …..Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………………………………….*,  

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej* 
NIP ………………… , REGON: …………………..,  
reprezentowaną przez: 
………………………    - …………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawc ą”  
*- niepotrzebne skreślić 

 
Niniejszą umowę zawiera się na podstawie: 

− oferty Wykonawcy z dnia ---.---.2022 r. 
− postępowanie przeprowadzone zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2021 Prezesa Zarządu 

ZWiK Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach z dnia 19.03.2021 r. w sprawie: wprowadzenia 
Regulaminu udzielania przez ZWiK Sp. z o.o. zamówień o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej kwoty 130 000 PLN. 

§ 1. Przedmiot Umowy 

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się sprawować nadzór autorski podczas realizacji 
zadania objętego dokumentacją projektowo - wykonawcząpn.Budowaruroci ągu wody surowej 
na odcinku od projektowanej studni gł ębinowej na uj ęciu nr 5 na dz. nr 463 do SUW 6 przy 
ul. Zawiszy Czarnego , opracowaną przez Wykonawcę. 

§ 2. Obowi ązki Wykonawcy 

1. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, 
stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą 
przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych oraz wynikający z zaistniałych 
potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle realizacji zadania. 

2. W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 
1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń 



Inwestor : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Bohaterów  Getta 9 - 11, 68 -200 Żary 

Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY 

 

2) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, 
technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż 
przewidziano w dokumentacji projektowej, 

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, stwierdzania 
w toku wykonywania Robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania 
możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 
w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego, kierownika budowy lub inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 

4) przedstawianie rozwiązań zamiennych w przypadku niemożności zastosowania 
rozwiązań występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest 
nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki 
budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania 
z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

5) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest 
zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie 
Zamawiającego 

6) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach 
instalacji i procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania 

7) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji 
w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi 
przepisami, 

8) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania 
Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie 
zobowiązany do dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania 
Dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub 
opóźnienia z tym związane. Wliczając dodatkowe informacje i opracowania w tym: 
rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub 
uzupełnień na dokumentację projektową. 

9) niezwłoczne reagowanie i uzupełnianie braków w dokumentacji projektowej 
wskazywanych przez Starostwo Powiatowe podczas wydawania decyzji o pozwoleniu na 
budowę lub postanowień dotyczących zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych 

10) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia 
rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji 
autorskiej - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 
z należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym 
działania jego w ramach nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień 
w realizacji zadania. 

4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego 
projektu i pozwolenia na budowę/roboty budowlane, Wykonawca obowiązany jest własnym 
staraniem i na własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem 
(sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na budowę/roboty budowlane 
lub zgłoszenie remontowe), mając na uwadze postanowienie ust 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe 
proponowanych zmian w dokumentacji w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać 
protokólarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie 
skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego, jak również 
wynikających z § 2 ust. 2 pkt 10). 



Inwestor : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Bohaterów  Getta 9 - 11, 68 -200 Żary 

Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY 

 

6. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań wprowadzonych do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę 
Wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowić będą podpisane przez projektanta lub 
projektantów sprawujących nadzór autorski: 
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta 

(autora) oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują 
3) wpisy do dziennika budowy, 
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony. 

§ 3. Realizacja nadzoru 

1. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 
i trwał będzie nieprzerwanie do czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie włącznie. 

2. Planowany termin sprawowania nadzoru autorskiego, który jest równoznaczny 
z prowadzeniem robót budowlanych w oparciu o przygotowane przez Wykonawcę 
opracowanie zostaje określony na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą 
robót budowlanych. 

3. W przypadku jednak, gdyby prace budowlane nie zakończyły się w terminie wskazanym 
w ust. 2, Wykonawca jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w okresie do 
zakończenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie sporządzonego przez niego 
opracowania. 

4. Zamawiający, po podpisaniu umowy z Wykonawcą robót budowlanych, zawiadomi 
pisemnie Wykonawcę o konkretnych terminach. 

5. Faktyczny termin rozpoczęcia i zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego zostanie 
wprowadzony aneksem do Umowy po zawarciu umowy z wykonawcą robót budowlanych 
na realizację ww. inwestycji. 

6. W przypadku etapowania robót postanowienia niniejszej umowy odnoszą się w całości do 
każdego z etapów, przy czym Zamawiający obowiązany jest na piśmie poinformować 
Wykonawcę o zakresie i terminie realizacji etapu (etapów) oraz o wykonawcy robót 
budowlanych i sprawującym nadzór inwestorski tego etapu (etapów). 

7. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających 
nadzoru wynikających z postępu robót, a także na każde wezwanie lub zawiadomienie 
Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, przy czym: 
1) przez pobyt na budowie rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza 

terenem budowy - jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za 
teren pełnienia nadzoru będzie uznawana siedzibaZamawiającego, wykonawcy robót 
budowlanych i dostawcy materiałów, maszyn lub urządzeń, 

2) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności, o których mowa 
w § 2 ust. 2 pkt 2), 3) i 7), powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu 
roboczym po zgłoszeniu, a w odniesieniu do czynności, o których mowa w § 2 ust. 2 
pkt 4), 9), w ciągu trzech dni roboczych, a w przypadkach szczególnie 
skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem zasad 
ustalonych w § 2 ust. 3. 

3) wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane na 2 dni robocze przed terminem 
spotkania na budowie, z zastrzeżeniem pkt. 4). 

4) w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu Wykonawcy na budowie, stawi 
się on niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego 

8. Osoby upoważnione do kontaktów w sprawach objętych niniejszą umową: 
a) ze strony Zamawiającego: ……………, tel. ……………… 
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b) ze strony Wykonawcy: ………………, tel. ………………. 

§ 4. Wynagrodzenie umowne oraz sposób płatno ści 

1. Za pełnienie nadzoru autorskiego strony ustalają wynagrodzenie stanowiące iloczyn ilości 
2 pobyty projektantów wszystkich branż na budowie i stawki za jeden pobyt. 

2. Strony ustalają wynagrodzenie brutto z tytułu nadzoru autorskiego - za jeden pobyt na 
budowie w wysokości: ……………....................... zł. 
(słownie:.......................................................................................) 

3. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do 2 pobytów na budowie. Faktyczna liczba 
pobytów głównego projektanta oraz projektantów branżowych na budowie wynikać będzie 
z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego, a w wyjątkowych 
sytuacjach przez wykonawcę robót budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji. 

4. W ustalonych kwotach wynagrodzenia umownego ujęte zostały wszystkie koszty związane 
z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz podatek VAT. 

5. Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu nadzoru autorskiego jedynie 
zafaktycznie wykonane czynności nadzoru, wycenione w oparciu o ceny określone w ust.2. 

6. Wynagrodzenie z tytułu nadzoru autorskiego za pobyt na budowie przysługuje Wykonawcy 
za faktyczną liczbę pobytów na budowie projektantów głównego i poszczególnych branż, na 
wezwanie Zamawiającego i obejmuje wszystkie koszty z tym związane. 

7. Dodatkowe opracowania, których konieczność wykonania wystąpi w trakcie pełnienia 
nadzoru autorskiego, będą wykonywane na zlecenie Zamawiającego w ramach odrębnej 
Umowy. Wycena dodatkowych opracowań będzie każdorazowo zatwierdzana przez 
Zamawiającego. 

8. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona po wykonaniu usługi na kwotę obliczoną 
z przemnożenia wynagrodzenia określonego w ust. 2oraz ilości pobytów: 

1) na budowie, udokumentowanych zapisem w dzienniku budowy lub potwierdzeniem 
bytności projektanta na budowie przez przedstawiciela Zamawiającego 

2) udokumentowanym udziałem projektanta w naradzie, koordynacji itp. 
3) potwierdzonych przez przedstawiciela Zamawiającego, w przypadku wykonania 

w siedzibie Wykonawcy innych czynności 
a także załączone oświadczenie o zatrudnianiu pracowników lub wykaz ilości 
przepracowanych godzin w ramach niniejszej umowy. 

9. Każdorazowo pobyt Wykonawcy na budowie lub wykonanie innej czynności nadzoru 
autorskiego potwierdzone będą przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, 
reprezentowanego przez upoważnionego przedstawiciela w karcie pobytów Wykonawcy. 

10. Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury z tytułu nadzoru autorskiego nieczęściej 
niż raz na miesiąc, i po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca obowiązywaniaumowy. 

11. Podstawą wystawienia i zapłaty faktury za nadzór autorski będzie dołączona do faktury kopia 
wpisu do dziennika budowy lub karty pobytu na budowie, potwierdzone przez 
Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

12. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwaniaUmowy, 
zmianie ulega także odpowiednia część wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

13. W pozostałych przypadkach zmian przepisów prawa Wykonawca nie jest uprawniony 
dozwiększenia wynagrodzenia. 

14. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 
VAT. 

15. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na wskazany w fakturze rachunek 
bankowyWykonawcy 

16. Dniem zapłaty jest dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie 
przelewu. 
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§ 5. Kary umowne 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności 
zaistnienia opóźnień w wykonywaniu obowiązków wymienionych w § 2 ust. 2 i uchybień 
terminom przewidzianym w § 3 ust. 7 pkt 2), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 2,0 % kwoty wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 2, za każdy 
dzień zwłoki. 

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy, lub wypowiedzenia jej przez 
Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia 
Zamawiającemu kary umownej w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 
ust. 1. 

3. Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wyłącza uprawnienia 
Zamawiającego do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania 
umowy przewyższających wysokość naliczonych kar umownych na zasadach 
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. 

4. W przypadku zwłoki (braku reakcji) Wykonawcy stosownie do postanowień § 3 ust. 7 
pkt. 2), Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia czynności innemu projektantowi na 
koszt Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia rozwiązań 
projektowych bez odrębnego wynagrodzenia. 

5. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy 
administracyjnej w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne za 
opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są 
nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, w tym przez działania sił natury, pożary, 
epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz polecenia, 
ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego, sprawującego 
władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac wykonywanych na podstawie 
niniejszej umowy. 

6. Jeżeli w wyniku sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzone zostanie wykonanie robót 
budowlanych istotnie odstępujące od projektu budowlanego i wykonawczego, 
wprowadzone bez wiedzy Wykonawcy, będzie on zwolniony z obowiązku: 
1) wyrażenia zgody na te odstępstwa (zmiany), 
2) podpisania oświadczenia o zgodności wykonania inwestycji z projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami. 

§ 6. Poufno ść danych 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 
zadania, a w szczególności danych finansowych i projektowych. 

2. Wykonawca zapewnia, iż postanowienie ust. 1 zawarte będzie we wszystkich umowach 
zawieranych z podwykonawcami lub osobami zaangażowanymi w wykonywanie niniejszej 
umowy. 

3. Naruszenie postanowień ust. 1 i 2 może w szczególności stanowić podstawę wypowiedzenia 
niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
 

§ 7. Postanowienia ko ńcowe 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i przepisów prawa 
budowlanego. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 
aneksu. 
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3. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą w pierwszej kolejności 
rozpatrywane na drodze polubownej, z priorytetem dobra przedmiotu umowy, a w przypadku 
niemożności ich rozstrzygnięcia, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. Załączniki do niniejszej umowy: 
� Załącznik nr 1 – kopia Formularza Oferty. 

 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron. 
 

WYKONAWCA:                ZAMAWIAJ ĄCY: 


