Załącznik 2 do Zaproszenia
Numer zamówienia: ZPI-3700-5/20

UMOWA – wzór
zawarta w dniu ………… roku pomiędzy:
TEATREM WYBRZEŻE, ul. Świętego Ducha 2, 80-834 Gdańsk; wpisanym do Rejestru
Instytucji Kultury prowadzonego przez Województwo Pomorskie pod numerem RIK woj.
pom.10/99/2007, NIP: 583-000-76-14, reprezentowanym przez: Adama Orzechowskiego –
Dyrektora Naczelnego i Artystycznego,
zwanym dalej „zamawiającym”
a
..........................................................................................................,
zwanym dalej „wykonawcą“.
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się na zlecenie Zamawiającego do pełnienia funkcji Inżyniera
projektu, w formie samodzielnego jednoosobowego stanowiska, w ramach zadania
inwestycyjnego p.n. Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku.
2. W ramach przedmiotu umowy wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących
czynności:
2.1. Reprezentowanie inwestora we wszystkich sprawach związanych z realizacją Projektu
p.n. Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku, w tym przed generalnym
wykonawcą, organami samorządowymi, organami administracji architektonicznobudowlanej, i innymi organami, których udział w realizacji projektu jest niezbędny.
2.2. Nadzór nad realizacją Projektu z ramienia Inwestora, pod kątem zgodności
z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej – codzienne pobyty na
budowie.
2.3. Ścisła współpraca z generalnym wykonawcą, kierownikiem budowy, kierownikami
robót oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego.
2.4. Obsługa dokumentacji technicznej i projektowej (w tym nadzór nad pozyskaniem i
przekazaniem Użytkownikowi dokumentacji powykonawczej).
2.5. Koordynowanie czynności związanych z wprowadzaniem zmian w dokumentacji
projektowej oraz pozyskiwaniem dokumentacji projektowej zamiennej.
2.6. Udział merytoryczny podczas sporządzania harmonogramu rzeczowo-finansowego
Projektu.
2.7. Organizowanie oraz udział w naradach koordynacyjnych, związanych z realizacją
Projektu.
2.8. Sporządzanie notatek służbowych w razie zajścia w toku procesów inwestycyjnych
takiej potrzeby lub jeżeli taką potrzebę zgłosi zamawiający.
2.9. Sporządzanie protokołów konieczności, protokołów odbioru i innych dokumentów,
zapewniających prawidłowy przebieg procesów inwestycyjnych.
2.10. Sprawdzanie postępu rzeczowo- finansowego robót.
2.11. Opiniowanie rozwiązań technicznych, technologicznych i kosztorysowych
proponowanych przez generalnego wykonawcę, projektanta lub inspektorów nadzoru
w trakcie realizacji Projektu, wymagających decyzji Zamawiającego.
2.12. Koordynowanie prowadzenia robót budowlanych w ramach Projektu pod kątem
bieżącej działalności Teatru Wybrzeże, tj. ciągłe monitorowanie repertuaru Teatru,

i uzgadnianie z generalnym wykonawcą konieczności wprowadzania przerw
technologicznych.
3. Projekt p.n. Modernizacja Dużej Sceny Teatru Wybrzeże w Gdańsku objęty jest następującymi
decyzjami:
3.1. Decyzja o pozwoleniu na budowę nr WUiA.I.6740.1599-6.2015.4-KN.205190 z dnia
13.11.2015 r., wydana przez Prezydenta Miasta Gdańska.
3.2. Decyzja nr WUiA.I.6740.1599-9.2017.4-KN.97964 z dnia 06.04.2017 r., wydana przez
Prezydenta Miasta Gdańska, zmieniająca decyzję, o której mowa w pkt 3.1.
4. Wykonawca będzie wykonywał czynności objęte przedmiotem umowy w siedzibie
zamawiającego przy ul. Św. Ducha 2 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku (w godzinach
odrębnie ustalonych przez strony lub wyznaczonych przez zamawiającego), oraz jeżeli
obecność wykonawcy zamawiający uzna za niezbędną.
5. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Inżyniera projektu sprawuje Dyrektor Naczelny
i Artystyczny.
§2
1. Strony ustalają, że za każdy miesiąc realizacji przedmiotu umowy wykonawca będzie
otrzymywał wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……… zł (słownie: ………) netto plus
należny podatek VAT.
2. Zapłata umówionego wynagrodzenia następowała będzie na podstawie faktur VAT
prawidłowo wystawianych przez wykonawcę.
3. Liczba godzin wykonywania przez wykonawcę zlecenia w danym miesiącu będzie
potwierdzana w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc
poprzez wpis do ewidencji, której wzór stanowi załącznik nr 1 do umowy i jej integralną
część. Wpisy do ewidencji potwierdzone są podpisem wykonawcy oraz upoważnionego
pracownika zamawiającego.
4. Wynagrodzenie płatne będzie na numer konta wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie
do 21 dni od daty przyjęcia faktury przez zamawiającego.
5. Za termin zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
6. W przypadku konieczności świadczenia usług poza terenem Trójmiasta (Gdańsk, Sopot,
Gdynia), wykonawcy przysługuje prawo do zwrotu kosztów.
§3
Umowa zostaje zawarta na okres od 01.04.2020 r. do 31.05.2022 r., przy czym może być
rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
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§4
Zamawiający informuje wykonawcę o tym że:
1) administratorem danych osobowych wykonawcy jest Teatr Wybrzeże z siedzibą przy
ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk,
2) dane osobowe wykonawcy zawarte w jego oznaczeniu w komparycji umowy zbierane
będą wyłącznie w celu realizacji umowy,
3) wykonawca ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania,
4) dane osobowe wykonawca podaje dobrowolnie, ale jest to niezbędne w celu realizacji
umowy.
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.
Realizując umowę na terenie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest przestrzegać
zasad i przepisów bhp oraz ppoż.
Spory związane z wykonaniem niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy dla
zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§5
Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwóch dla zamawiającego i jednym dla
wykonawcy.
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