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Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o przetargu nr EMUNEW/PP/9/2017 

dla postępowania o udzielenie zamówienia na: 

pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie wykonania przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu 

„Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych 

nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest współfinansowane ze środków 

Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 

 

 

UMOWA NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU  

 

zawarta dnia ………… 2017 roku w Katowicach przez i pomiędzy: 

 

spółką pod firmą FLUKAR Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Uniwersytecka 13 

40-007 Katowice, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy - KRS pod numerem 

0000388847, NIP: 6842623029, REGON: 180706507 reprezentowanym przez: 

 

Marka Penara  - Prezesa Zarządu 

 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

 

a 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____ 

 

zwanym dalej „Inżynierem” bądź „Inżynierem Kontraktu” 

łącznie zwanymi „Stronami” a każda z osobna „Stroną” 
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W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty na zrealizowanie zadania  

na „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w trakcie wykonania przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu 

„Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych 

nanostrukturami z polimerów odpadowych”, które jest współfinansowane ze środków 

Komisji Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne” (dalej jako: „Projekt”), 

zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy. 

 
1. Na podstawie niniejszej umowy, Zamawiający w zamian za wynagrodzenie określone 

w § 4 niniejszej umowy, zobowiązuje się do pełnienia funkcji INŻYNIERA KONTRAKTU 

w projekcie LIFE14 ENV/PL/000370 – LIFE EMU NEW – przedsięwzięcia pod nazwą: 

„Instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych”, w ramach projektu 

„Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych 

modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”, współfinansowanego 

ze środków Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE 

oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dalej 

jako „Projekt”). Inżynier zobowiązuje się do wykonania zadań wskazanych w SIWZ 

oraz niniejszej umowie oraz wykona wszelkie czynności poboczne bądź następcze jakie 

wynikną w trakcie lub w związku z realizacją umowy oraz w szczególności: 

a) administrowania projektem poprzez całościowe zarządzanie przedsięwzięciem 

budowy instalacji, 

b) nadzór techniczny i prawny na terenie budowy instalacji, 

c) koordynacja, kontrola, weryfikacja oraz archiwizacja dokumentacji przekazywanej 

przez Wykonawców, 

d) akceptacja materiałów oraz rozliczenia robót w ramach poszczególnych kontraktów 

z Wykonawcami, 

e) sporządzanie miesięcznych raportów dla Zespołu Zarządzającego Projektem, 

f) dotrzymania terminów realizacji budowy Przedmiotu Kontraktu zgodnie 

z przewidzianym budżetem i umowami, 
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g) koordynowanie czynności budowlanych/modernizacyjnych hali zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo budowlane, 

h) będzie brał czynny udział w uruchomieniu oraz próbach funkcjonalnych.  
 

2. Załącznik nr 7 określa przedmiot inwestycji, na podstawie którego Inżynier Kontraktu 

będzie pełnił swoją funkcje. 

Na podstawie niniejszej umowy, Inżynier nie ma prawa do działania w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego poza przypadkami, do których został on wyraźnie umocowany zapisami 

tej umowy. W przypadku, gdy zaistnieje taka konieczność, Zamawiający może udzielić 

Inżynierowi niezbędnych pisemnych prerogatyw do działania w imieniu Zamawiającego, 

w tym w szczególności pełnomocnictwa lub upoważnienia.  

3. Inżynier ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelką szkodę wynikłą 

z niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy 

 

§ 2. 

Oświadczenia Inżyniera 

 
1. Inżynier oświadcza, iż: 

a) Ma odpowiednie kwalifikacje i wiedzę w dziedzinie zadań określonych 

w Przedmiocie Umowy. 

b) Dysponuje wiedzą dotyczącą technologii pozwalającą na całościowe nadzorowanie 

Projektu tj. pilotażowej instalacji do produkcji emulsji asfaltowych. 

c) Posiada odpowiednie zaplecze organizacyjne oraz finansowe na zrealizowanie 

przedmiotu umowy. 

d) Posiada uprawnienia, licencje i koncesje jakie są lub mogą się okazać konieczne dla 

prawidłowego wykonania niniejszej umowy. 

e) Posiada wszelkie niezbędne prawa służące realizacji Przedmiotu Umowy i które 

przekaże Zamawiającemu wraz z wszelkimi prawami niezbędnymi do jej eksploatacji 

i ewentualnej modernizacji. 

f) Zawrze umowę odpowiedzialności cywilnej na okres realizacji niniejszej umowy 

w kwocie minimum 500 000 zł netto i przedłoży jako dowód ważny dokument polisy. 

Zakres przedłożonej polisy ubezpieczeniowej umożliwi Zamawiającemu zgłoszenie 

roszczeń do ubezpieczyciela w przypadku wadliwego, niepełnego bądź sprzecznego 

wykonania umowy przez Inżyniera.  
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§ 3. 

Obowiązki Inżyniera Kontraktu  

 
1. W zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego wykonywania czynności objętych 

niniejszą umową, Inżynier zobowiązuje się współpracować i współdziałać z pracownikami 

Zamawiającego oraz z innymi osobami/lub podmiotami wskazanymi przez 

Zamawiającego, w tym z Głównym Wykonawcą Projektu.  

2. Inżynier zobowiązuje się przekazywać Zamawiającemu informacje o przebiegu 

prowadzonych czynności w formie pisemnej, również przy pomocy poczty elektronicznej 

(e-mail) nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc w trakcie realizacji zadania. 

3. Inżynier zobowiązany jest do sporządzania miesięcznych raportów z przebiegu realizacji 

Projektu. Inżynier zobowiązany jest także do sporządzenia raportu z przebiegu realizacji 

umowy na każde żądanie Zamawiającego oraz sprawozdania/raportu końcowego 

z przebiegu realizacji niniejszej umowy i Projektu po rozwiązaniu lub ich wygaśnięciu.  

4. Na każde żądanie Zamawiającego, Inżynier zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

wszelkie dokumenty lub udostępnić wszelkie informacje, które są związane 

z wykonywaniem przedmiotowej umowy. 

5. W ramach kontroli, upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz uprawnionych 

instytucji, mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć 

znaczenie dla oceny prawidłowości wykonania zadania oraz żądać udzielenia ustnie 

lub pisemnie informacji dotyczących wykonania zadania. Inżynier na żądanie 

kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty lub inne nośniki 

informacji oraz udzielić wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez 

kontrolującego 

6. Zamawiający ma prawo kontrolować przebieg świadczenia usługi przez Inżyniera. 

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, Zamawiający ma prawo obciążyć 

Inżyniera kosztami ich wykrycia i/lub usunięcia skutków tych nieprawidłowości.  

7. Inżynier zobowiązany jest do stosowania się do wytycznych i zaleceń Zamawiającego oraz 

do przestrzegania wszelkich zasad i reguł obowiązujących w związku z wykonywaniem 

Projektu i niniejszej umowy. 

8. W przypadku udostępnienia Inżynierowi wszelkiego sprzętu, urządzeń i maszyn, a także 

oprogramowania i dokumentów w celu wykonywania niniejszej umowy oraz Projektu, 

Inżynier zobowiązuje się korzystać z ww. przedmiotów oraz dokumentów wyłącznie 

w celu realizacji powierzonych czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
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oraz wewnętrznymi regulacjami Zamawiającego; w szczególności Inżynier nie jest 

uprawniony do powielania dokumentów, korzystania z jakiegokolwiek sprzętu, urządzeń, 

maszyn oraz wszelkich informacji o jakich dowiedział się w związku z realizacją Projektu 

w sposób sprzeczny z jego treścią i przeznaczeniem. 

9. Inżynier zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z najwyższą starannością 

i dokładnością, mając na względzie profesjonalny charakter realizowanego 

przedsięwzięcia.  

10. Inżynier zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o każdym przypadku 

niemożliwości realizowania usługi na podstawie niniejszej umowy, a także o wszelkich 

innych przypadkach, które mogą mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszej umowy. 

Ponadto, Inżynier zobowiąże się do koordynacji prac w związku z Projektem na wszystkich 

jego etapach, a w przypadku zaistnienia jakichkolwiek nieścisłości ma obowiązek zgłosić 

ten fakt Zamawiającemu.   

 

§ 4. 

Czas i miejsce wykonywania zadań 

 
1. Umowa będzie wykonywana przez Inżyniera od dnia podpisania umowy do dnia 

zakończenia realizacji Projektu. Przewidywany okres realizacji zadania to 12 miesięcy 

z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia o okres kolejnych 6 miesięcy. Przedłużenie 

terminu realizacji Projektu nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy 

z tytułu realizacji niniejszego zamówienia. 

2. Umowa będzie wykonywana w miejscu realizacji Projektu, a także jeżeli będzie to 

uzasadnione potrzebą wykonania szeregu czynności technicznych, poza miejscem jego 

realizacji po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu o tym fakcie Zamawiającego.  

3. Wszelkie nieobecności Inżyniera muszą być uzgadnianie z Zamawiającym: 

a) tydzień wcześniej, w przypadku nieobecności trwającej od 1 do 5 dni; 

b) miesiąc wcześniej dla nieobecności trwającej dłużej niż 5 dni. 
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§ 5. 

Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z Ogłoszeniem 

o przetargu nr EMUNEW/PP/9/2017 (dalej jako: „Ogłoszenie”) oraz ofertą Inżyniera 

wybraną w trybie przetargu, jest wynagrodzenie ryczałtowe za całość Umowy 

w wysokości ………………………..………. zł. Niniejsze wynagrodzenie przysługuje za cały okres 

obowiązywania umowy. W przypadku jej przedwczesnego rozwiązania wynagrodzenie 

ulega proporcjonalnemu obniżeniu. W przypadku przedłużenia się okresu realizacji 

Projektu, co będzie wiązać się z przedłużeniem okresu obowiązywania niniejszej umowy, 

Inżynier nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia za świadczone przez niego usługi 

po terminie planowanego zakończenia realizacji Projektu. 

2. Płatność przez Zamawiającego realizowana będzie ratalnie na rachunek bankowy 

wskazany przez Inżyniera w następujący sposób: 

Miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1/18 wartości kontraktu netto + VAT. 

Termin płatności 21 dni od dnia wystawienia faktury z prawidłowo wystawionym 

i odebranym przez Inwestora protokołem odbioru. 

W przypadku zrealizowania przedmiotu umowy w terminie krótszym niż 18 miesięcy, 

należność będąca różnicą wartości kontraktu i sumy zapłaconych dotychczas rat zostanie 

uregulowana na podstawie ostatniego protokołu zdawczo odbiorczego.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez 

Inżyniera, nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 

2.  

4. Powyższe wynagrodzenie Inżyniera obejmuje wszystkie koszty prawidłowego 

zrealizowania pełnego zakresu ilościowego i jakościowego przedmiotu niniejszej umowy, 

jak również ryzyko Inżyniera z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty. 

5. Wynagrodzenie Inżyniera za wykonywanie przedmiotu niniejszej umowy płatne będzie 

w terminach wskazanych w ust. 2. 

6. Wypłaty wynagrodzenia mogą ulec wydłużeniu w przypadku opóźnienia w realizacji 

Projektu oraz w przypadku zawinionych naruszeń niniejszej Umowy przez Inżyniera.  

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w ramach realizacji Projektu „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji 

asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych”.  

9. Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia Inżynierowi w razie 

nienależytego wykonywania umowy przez Inżyniera, niewykonywania umowy przez 

Inżyniera zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, lub w przypadku innych 

nieprawidłowości do momentu usunięcia tych nieprawidłowości i/lub ich skutków. 

10. Strony zgodnie ustalają, iż Zamawiający ma prawo wstrzymać wypłatę wynagrodzenia 

Inżyniera w razie wstrzymania wypłaty środków ze strony instytucji finansujących projekt 

LIFE14 ENV/PL/000370 – LIFE EMU NEW- „Proekologiczna instalacja pilotażowa do 

produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów 

odpadowych”, chyba, że wstrzymanie ich wypłaty nastąpiło z przyczyn zależnych 

wyłącznie od Zamawiającego. 

 

§ 6. 

Powierzenie wykonywania zadań osobie trzeciej 

 
1. Inżynier oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia, kwalifikacje, doświadczenie 

i potencjał techniczny i personalny niezbędny do należytego wykonania przedmiotu 

umowy. Inżynier dysponuje wszelkimi wymaganymi wpisami w rejestrach i ewidencjach, 

oraz wszelkimi decyzjami administracyjnymi ewentualnie koniecznymi do realizacji 

przedmiotu umowy.  

2. W przypadku powierzenia wykonania zadań osobie trzeciej, zgodnie z niniejszym 

paragrafem, osoba trzecia oraz wszelkie osoby jej podległe lub wykonujące zlecone 

przez osobę trzecią zdania, zobowiązane są do przestrzegania postanowień § 8, a także: 

a) do zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości i informacji stanowiących 

tajemnice przedsiębiorstwa Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej 

umowy. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się wszelkie, nieujawnione do 

wiadomości publicznej, dane kontrahentów Zamawiającego, informacje techniczne, 

technologiczne, handlowe oraz organizacyjne jego spółki, nawet jeśli nie zostały 

co do nich podjęte działania w celu zachowania ich poufności. 

b) do niewykorzystywania i nierozpowszechniania dokumentów i materiałów 

uzyskanych w związku z wykonywaniem swych obowiązków, utrwalonych 
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w dowolnej postaci, w tym w systemie elektronicznego przetwarzania danych, 

w innym celu niż należyta i realizacja tych obowiązków, w szczególności zobowiązany 

jest do powstrzymania się od ich kopiowania i udostępniania osobom trzecim. 

 

§ 7. 

Prawa własności intelektualnej 

 
1. Inżynier zobowiązuje się przenieść nieodpłatnie na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do wszelkich opracowanych przez niego utworów, a także przekaże wiedzę 

techniczną do korzystania z know-how, patentów, wzorów użytkowych oraz wynalazków, 

w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, bez ograniczeń czasowych, zarówno 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami na wszystkich znanych 

polach eksploatacji, w tym zwłaszcza wskazanych w ust. 3 poniżej, przy użyciu wszelkich 

dostępnych technik i nośników materialnych oraz na podanych poniżej polach 

eksploatacji tj.: 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 

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. 

2.  Dodatkowo Inżynier jednocześnie zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z autorskich 

praw osobistych do powyższych utworów.  

3. Inżynier zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o znanych mu 

nowościach technicznych, innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach, jakie mogą być 

wprowadzone do umowy (i jej elementów) w czasie jego realizacji. 

4. Inżynier wyraża niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonanie przez Zamawiającego 

lub przez inne podmioty wskazane przez Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji 

w utworze, a nadto do rozporządzania i korzystania z tak opracowanego utworu 

na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ust. 1. 
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5. Inżynier nie będzie uprawniony do korzystania w jakikolwiek sposób z utworu,  

w szczególności nie będzie uprawniony do tworzenia utworów zależnych. Inżynier 

niniejszym wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do utworu. 

6. Inżynier zobowiązuje się, że w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru 

przemysłowego w wyniku wykonywania niniejszej umowy, przeniesie nieodpłatnie 

na Zamawiającego prawo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na 

wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, jak również prawa 

pierwszeństwa do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji. 

7. Strona zgodnie postanawiają, iż Inżynier nie ma prawa do publikacji i ogłaszania wyników 

badań przemysłowych lub prac rozwojowych poczynionych w trakcie realizacji niniejszej 

umowy bez zgody Zamawiającego. 

 

§ 8. 

Klauzula poufności 

 
1. Inżynier zobowiązuje się zachować w tajemnicy, zarówno w czasie trwania niniejszej 

umowy, jak po jej zakończeniu, wszelkie informacje poufne uzyskane w trakcie jej 

wykonywania. W szczególności Inżynier zachowa w tajemnicy wszystko, o czym 

dowiedział się w trakcie wykonywania niniejszej umowy, w tym tajemnicę 

przedsiębiorstwa Zamawiającego, a także materiały i wszelkie dokumenty udostępniane 

przez Zamawiającego lub jego klientów, z wyłączeniem informacji powszechnie znanych, 

udostępnionych w związku z „Umową nr 556/2015/Wn09/OZ-RC-LF/D z dnia 11 grudnia 

2015 r. o dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach 

Programu LIFE” zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Narodowym Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz „Umową w sprawie przyznania 

dotacji numer projektu – LIFE14 ENV/PL/000370”, z dniu 9 września 2015 r. zawarta 

pomiędzy Zamawiającym, a Unią Europejską. 

2. Inżynier nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego ujawniać treści 

niniejszej umowy, specyfikacji, planów, rysunków, wzorów, próbek itd., ani też informacji 

dostarczonych przez Zamawiającego, a związanych z Umową, żadnym osobom, 

za wyjątkiem osób zatrudnionych lub zaangażowanych w charakterze doradców Inżyniera 

w celu realizacji Umowy lub kiedy jest to wymagane przepisami prawa.  

3. Inżynier zobowiązuje się traktować jako poufne i chronić wszelkie informacje zawarte 

w dokumentacji zarówno tej którą wytworzył samodzielnie dla Zamawiającego jak 
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i wszelkie informacje, które zostały mu przekazane przez Zamawiającego nawet przed 

zawarciem umowy, a także i te informacje, które powziął sam w związku z wykonywaniem 

umowy. 

4. Powyższych zobowiązać nie narusza ujawnienie informacji: 

a) dostępnych publicznie, 

b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł, 

c) co do których uzyskano zgodę Zamawiającego,  

d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie przepisów prawa. 

5. Za zachowanie poufności Inżynierowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 

Obowiązek zachowania poufności obejmuje okres realizacji Projektu oraz 2 lat od jego 

zakończenia. 

 

§ 9. 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 
1. Inżynier uzyska własnym staraniem i na własny koszt doręczy Zamawiającemu 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy (zwane dalej „Zabezpieczeniem”) 

w wysokości 5% Ceny brutto Przedmiotu Umowy - najpóźniej w terminie 21 dni od dnia 

podpisania Umowy lub w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie pieniężnej 

przeleje tą należność na konto bankowe Zamawiającego we wskazanym wyżej terminie. 

Spełniający poniżej przedstawione wymagania dokument Zabezpieczenia stanowił będzie 

Załącznik nr 4 do Umowy przy czym: 

a) Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy będzie służyć Zamawiającemu 

na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 

przez Inżyniera, a więc jako gwarancja prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, 

z której Zamawiający będzie mógł skorzystać w celu uzyskania środków na pokrycie 

kosztów doprowadzenia Przedmiotu Umowy do stanu zgodnego z Umową. 

2. Zamawiający zwróci Inżynierowi Zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia upływu 

terminu, w którym Zamawiający mógł wykonać uprawnienia w stosunku do 

Zabezpieczenia.  
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§ 10. 

Okres obowiązywania umowy 

 
1. Strony ustalają, że niniejsza umowa zostaje zawarta na czas realizacji Projektu tj. od dnia 

podpisania umowy przez okres 18 miesięcy z możliwością przedłużenia do 24 miesięcy.  

Przedłużenie terminu realizacji tego projektu nie powoduje zwiększenia wynagrodzenie 

wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia. Inżynier zobowiązany jest 

ponadto współpracować z Zamawiającym we wszelkich kwestiach związanych 

z Projektem, które wynikły w trakcie jego realizacji oraz po jego ukończeniu, a mających 

bezpośredni lub pośredni związek z Projektem.  

2. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Inżyniera w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia informacji o zaistnieniu podstawy do odstąpienia, tj. w przypadku gdy: 

a) Inżynier przerwał realizację umowy i nie realizuje jej przez okres 14 dni, pomimo 

dodatkowego wezwania na piśmie przez Zamawiającego, 

b) Inżynier realizuje przedmiot umowy niezgodnie ze złożoną ofertą, 

c) Inżynier realizuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób nienależyty. 

3. W przypadkach uzasadnionych rozwiązanie umowy jest możliwe za porozumieniem 

stron. 

4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w razie: 

a) Poważnego naruszenia (choćby jednokrotnego) przez Inżyniera jakichkolwiek 

postanowień niniejszej umowy, w tym w szczególności niewykonania jakichkolwiek 

obowiązków nałożonych niniejszą umową na Inżyniera lub naruszenia przez 

Inżyniera jakichkolwiek zakazów określonych w niniejszej umowie,  

b) Niewykonania lub nienależytego wykonania przez Inżyniera jego obowiązków 

określonych w niniejszej umowie,  

c) Czasowej niezdolności Inżyniera do wykonywania obowiązków określonych 

w niniejszej umowie lub niewykonywania umowy z innych przyczyn leżących po 

stronie Inżyniera przez okres przekraczający łącznie 20 dni, uwzględniając wszystkie 

po zawarciu niniejszej umowy dni wspomnianej niezdolności lub niewykonywania 

umowy. 

5. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, także 

w przypadku poważnych zaniechań Inżyniera w związku wykonywaną umową. 

Odstąpienie to może nastąpić w okresie 5 dni od dnia, w którym Zamawiający 

dowiedział się o przypadku dokonania poważnych zaniechań Inżyniera. Za poważnie 
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zaniechania należy uznać takie, które zagrażają Projektowi bądź pośrednio 

lub bezpośrednio zmierzają do opóźnień w jego wykonaniu lub zagrażają życiu lub 

zdrowiu. 

6. W przypadku naruszenia przez Inżyniera klauzuli poufności lub innych poważnych 

naruszeń, Zamawiającemu w każdym czasie będzie przysługiwało prawo do rozwiązania 

niniejszej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

7. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Inżynier przekaże komisyjnie wszelkie 

materiały i przedmioty, które uzyskał od Zamawiającego w związku z wykonywaniem 

zadań, o których mowa w niniejszej umowie. 

 

§11 

Kary Umowne 

 
1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane 

w następujących wypadkach i wysokościach:  

a) Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy 

z  przyczyn zależnych od Inżyniera w wysokości 20% łącznej kwoty wynagrodzenia 

brutto przysługującego Inżynierowi za cały okres realizacji umowy; 

b) Inżynier zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu naruszenia istotnych 

zapisów niniejszej umowy, a polegających w szczególności na przerwaniu realizacji 

Umowy oraz Projektu pomimo wezwania Inżyniera do ich wznowienia, 

realizowaniu jej w sposób niezgodny ze złożoną ofertą bądź w sposób wadliwy, 

zagrażający całości bądź części jej realizacji wysokości 10% łącznej kwoty 

wynagrodzenia brutto przysługującego Inżynierowi za cały okres realizacji umowy. 

c) Inżynier zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000 000 zł z tytułu 

naruszenia postanowień dotyczących klauzuli poufności (§ 8 umowy). 

 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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§ 12. 

Cesja 

 
Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, Inżynier nie może przenieść na osoby trzecie 

jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z niniejszej umowy, jak również nie może 

obciążyć wierzytelności i praw wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.  

 

§ 13. 

Siła wyższa 

 
1. W niniejszym paragrafie „siła wyższa” oznacza niemożliwe do przewidzenia zewnętrzne 

zdarzenie, na którego działanie Strony nie mają wpływu i którego następstwom 

niemożliwe jest zapobiec, a które to zdarzenie czyni niemożliwym należyte wykonanie 

zobowiązań którejkolwiek ze Stron wynikających z umowy. Siłą wyższą może być 

w szczególności: 

a) klęska żywiołowa, taka jak np. powódź; 

b) wojna, działania wojenne, inwazję, działanie wrogów zewnętrznych, mobilizacja, 

rekwizycja lub embargo; 

c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 

d) skażenie radioaktywne od jakiegokolwiek paliwa jądrowego lub z jakichkolwiek 

odpadów jądrowych ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywny toksyczny materiał 

wybuchowy lub inne ryzykowne właściwości jakiejkolwiek wybuchowej mieszaniny 

jądrowej lub jądrowych składników takiej mieszaniny; 

2. Ani Zamawiający, ani Inżynier nie będą ponosiły odpowiedzialności za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie swych zobowiązań w takiej mierze, w jakiej takie niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest wynikiem działania siły wyższej, która 

wystąpiła po zawarciu umowy. 

3. Po wystąpieniu wydarzenia, które jedna ze Stron uważa za spowodowane działaniem siły 

wyższej i które może wpłynąć na wywiązanie się z jego zobowiązań, powiadomi ona 

niezwłocznie drugą Stronę o takim zdarzeniu i będzie dokładała należytej staranności by 

wywiązać się ze swoich obowiązków. Strona powiadomi również o możliwych środkach 

potrzebnych do wywiązania się ze swych obowiązków. 

4. Strona może powołać się na działanie siły wyższej wyłącznie w przypadku, gdy 

powiadomi o drugą Stronę o fakcie działania siły wyższej w terminie 7 (siedmiu) dni od 
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dnia, w którym powstała obiektywna możliwość poinformowania drugiej Strony 

o zaistnieniu siły wyższej. 

 

§ 14. 

Dane kontaktowe 

 
1. Wszelkie informacje, wypowiedzenia, powiadomienia lub inne oświadczenia wiedzy 

albo woli wymieniane będą pomiędzy Stronami drogą pisemną lub elektroniczną, na 

poniższe dane kontaktowe:  

Zamawiający: 

FLUKAR Sp. z o.o.  

 ul. Uniwersytecka 13 

40-007 Katowice 

e-mail: life@flucar.pl 

Inżynier Kontraktu: 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

e-mail:  

 

 

2. W przypadku zmiany adresu, lub adresu poczty elektronicznej, Strona dokonująca takich 

zmian zobowiązana jest do powiadomienia drugiej Strony w ciągu 7 (siedmiu) dni. Jeżeli 

Strona nie powiadomi drugiej Strony o takiej zmianie, wypowiedzenie, powiadomienia 

i korespondencja dostarczone na poprzedni adres Strony lub adres poczty elektronicznej 

zostaną uznane jako prawidłowo dostarczone. 

§ 15. 

Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się powszechnie obowiązujące 

przepisy polskiego prawa, w tym informacje zawarte w Ogłoszeniu. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

3. Postanowienia niniejszej umowy mają charakter rozłączny, a uznanie jakiegokolwiek 

postanowienia niniejszej umowy za nieważne nie narusza ważności innych postanowień 

i umowy, które pozostają wiążące dla Stron. 

4. Ewentualne spory mogące powstać w związku z realizacją przedmiotowej Umowy, 

Strony poddają rozstrzygnięciu przez polski sąd, właściwy dla miejscowości Jasło. 



 
Flukar Sp. z o.o. 
ul. Uniwersytecka 13 
40-007 Katowice  
NIP: 6842623029,  
REGON: 180706507 
KRS: 0000388847 

   

LIFE EMU NEW - LIFE14 ENV/PL/000370 

Projekt pt.: „Proekologiczna instalacja pilotażowa do produkcji emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami 
z polimerów odpadowych” 

 

 

 

Projekt LIFE EMU NEW jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej 
w ramach Instrumentu Finansowego LIFE oraz ze środków Narodowego  

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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5. Załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część.  

6. Strony oświadczają, iż wszystkie podane przez nie dane rejestrowe i identyfikacyjne 

są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, a nadto, że uzyskały wszelkie wymagane 

i niezbędne zgody na zawarcie niniejszej umowy. 

7. Zmiany organizacyjne Stron oraz następstwo prawne nie ma wpływu na ważność 

i skuteczność postanowień niniejszej umowy. 

8. Niniejsza umowa wraz z załącznikami zawiera całość porozumienia pomiędzy Stronami 

odnośnie do zagadnień, stanowiących jej przedmiot i reguluje te zagadnienia w sposób 

wyłączny, zastępując w szczególności wszelkie uprzednie ustne lub pisemne 

oświadczenia, porozumienia, listy intencyjne, czy wcześniejsze lub równocześnie 

zawarte umowy. 

9. Niniejsza umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

10. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.  

 

Załączniki: 

1. Ogłoszenie o przetargu nr EMUNEW/PP/9/2017, w tym załączniki objęte klauzulą 

poufności, 

2. Oferta Inżyniera, 

3. Dokument zabezpieczający wykonanie Umowy,  

4. Uprawnienia budowlane osób wskazanych do pełnienia funkcji inżyniera kontraktu. 

 

 

Za Zamawiającego  Inżynier Kontraktu 

   

 

 

 


