
 

Oznaczenie sprawy: IZP.272.4.1.2016 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

 

zawarta w dniu ............................. w Pilchowicach, pomiędzy Gminą Pilchowice, 44-145 Pilchowice, 
ul. Damrota 6, zwanym dalej „Zamawiaj ącym”, reprezentowanym przez  

Wójta Gminy Pilchowice – Macieja Gogullę 

a 

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

z siedzibą w ...................................................................................... 

wpisanym do rejestru ...............................zwanym w treści umowy „Wykonawcą” w imieniu i na 
rzecz którego działają: 

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

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści: 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na 
wykonaniu projektu budowy chodnika i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 921 na terenie 
Gminy Pilchowice, w zakres którego wchodzi:  

a) opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami, o których mowa w pkt. 2 OPZ, 
stanowiącego integralną część umowy wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego 
wymaganych pozwoleń na realizację robót budowlanych - decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej (dalej „decyzja ZRID”) / decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia 
robót budowlanych, 

a') wykonanie czynności, o których mowa w pkt. 3.3.1 OPZ, stanowiącego integralną część 
umowy, 

b) udzielanie odpowiedzi na pytania w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na 
wykonanie robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej oraz 
dokonywaniu ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie 
wynikać z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi, 

c) sprawowanie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (dalej „Prawo 
budowlane") nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie 



 

Dokumentacji projektowej (dalej: „Nadzór autorski"), zwanej dalej łącznie „Przedmiotem 
umowy". 

2. Na Umowę składają się następujące dokumenty, które stanowią jej integralną część: 

a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami  
b) oferta Wykonawcy. 
c) Oświadczenie o tajemnicy 
d) Tabela Prac Projektowych 

3. .Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością 
określoną w ust. 2. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy z należytą starannością w sposób 
zgodny z wymaganiami określonymi w Umowie, w tym w szczególności w sposób opisany w § 3.  

Termin realizacji 

§ 2 

1. Termin wykonania Umowy: do 16 miesięcy od podpisania umowy. 

a) okres do 16 miesięcy od dnia podpisania Umowy dla realizacji obowiązków określonych  
w § 1 ust.1 pkt a), 

b) (21-28 tygodni – drugie kryterium w ofercie wykonawcy) dla realizacji obowiązków 
określonych w § 1 ust. 1 pkt a’)  

c) do 7 dni od końcowego, bezusterkowego odbioru robót związanego z inwestycją 
budowlaną prowadzoną na podstawie niniejszej dokumentacji dla realizacji obowiązków 
określonych w § 1 ust. 1 pkt c). 

2. Termin określony w ust. 1 jest terminem szacunkowym i zależy w szczególności od okresów 
trwania: postępowań administracyjnych, procedury przetargowej na roboty budowlane oraz 
realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej, nad 
którymi sprawowany będzie Nadzór autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub 
skróceniu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) wykonania i dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji projektowej, zgodnie z Umową 
i przepisami prawa powszechnie obowiązującymi w tym zakresie na dzień przekazania 
Zamawiającemu poszczególnych opracowań wskazanych w przygotowanej przez 
Wykonawcę Tabeli Prac Projektowych, stanowiącej załącznik do umowy, w terminie 
określonym w § 2 ust. 1 pkt a) i złożenia wniosku/wniosków w imieniu Zarządu 
Województwa Śląskiego o wydanie decyzji ZRID / decyzji o pozwoleniu na budowę / 
zgłoszenia robót budowlanych w terminie (wg oferty Wykonawcy) wraz z uzyskaniem ww. 
pozwoleń, w tym: 

− do złożenia kompletnego, pod względem formalnym, wniosku o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach w terminie (wg oferty Wykonawcy) tygodni od dnia 
zawarcia Umowy. 

− do złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID / decyzji o pozwoleniu na 
budowę / zgłoszenia robót budowlanych w terminie do 2 miesięcy od dnia uzyskania 
ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W przypadku braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 
termin określony w ust. 1 pkt a) oraz ust. 3 pkt a) ulega skróceniu o 3 miesiące. 



 

Wszystkie Opracowania wykonane w ramach Dokumentacji projektowej zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę w formie papierowej i elektronicznej (na nośnikach 
jednokrotnego zapisu CD/DVD), w ilościach określonych w OPZ. Do dostarczonej 
Zamawiającemu Dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy oświadczenie, że jest 
ona wykonana zgodnie z Umową obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, 
normami i wytycznymi oraz została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć wraz z pozytywna opinią Zarząd Dróg Wojewódzkich. 

b) przygotowywania pisemnych odpowiedzi na pytania, przekazywane przez Zamawiającego  
i ewentualnych zmian Dokumentacji projektowej, których konieczność będzie wynikać  
z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi mających miejsce w trakcie postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie 
Dokumentacji projektowej, aż do wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Zamawiający 
wyznaczy termin na przygotowanie odpowiedzi na pytania i zmiany Dokumentacji 
projektowej, który nie będzie krótszy niż 3 dni robocze; 

c) sprawowania Nadzoru autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowlanych realizowanych na 
podstawie Dokumentacji projektowej do dnia zakończenia robót budowlanych związanych  
z realizacją zadania, na każdorazowe pisemne wezwanie Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania w ramach ceny ofertowej i w terminie 
określonym w ust. 1 pkt a) oraz ust. 3 pkt a) wszystkich niezbędnych warunków, decyzji, 
postanowień, opinii oraz uzgodnień rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym  
z obowiązujących przepisów, jak również innych dokumentów niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu umowy, w tym do uzyskania pozytywnej opinii Zamawiającego, potwierdzonej 
protokołem odbioru, podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze Stron. 

Obowiązki wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla 
prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu Dokumentacji 
projektowej i sprawowaniu Nadzoru autorskiego przy uwzględnieniu zawodowego charakteru 
tej działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych  
w przepisach prawa związanych z realizacją Przedmiotu umowy, w tym wymagań 
przewidzianych w szczególności w następujących ustawach: Prawo budowlane,  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania składem osobowym posiadającym 
odpowiednie kwalifikacje doświadczenie wymagane przez Zamawiającego oraz 
dysponowania zapleczem materialnym i technicznym, umożliwiającym wykonanie Umowy 
zgodnie z jej przedmiotem i treścią. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z przedstawicielami ZDW oraz Zamawiającym  
i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji Umowy. 

4. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w Umowie, 
zobowiązany jest także: 

1) realizować objęte treścią Umowy pisemne polecenia Zamawiającego; 
2) niezwłocznie, pisemnie i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin wykonania Przedmiotu 
umowy lub jego części; 

3) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 



 

4) brać udział w spotkaniach informacyjnych i konsultacjach społecznych prowadzonych 
przez Zamawiającego lub właściwe organy w celu merytorycznego i technicznego 
wsparcia Zamawiającego - każdorazowo na wniosek Zamawiającego; 

5) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotowywać dla Zamawiającego 
wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące Przedmiotu 
umowy, w tym w szczególności w składanych środkach ochrony prawnej, czy  
w składanych przez wykonawców w trakcie postępowania, udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie Dokumentacji projektowej; 

6) wykonywać Przedmiot umowy za pomocą osób posiadających wymagane przez 
Zamawiającego kwalifikacje, doświadczenie; 

7) przekazywać Zamawiającemu comiesięczne, pisemne sprawozdania (w terminie do 5-go 
dnia następnego miesiąca) o postępie wykonywania Dokumentacji projektowej, zgodnie  
z wymaganiami OPZ; 

8) brać udział w spotkaniach koordynacyjnych Zamawiającego z Wykonawcą (radach 
technicznych), na zasadach i w terminach określonych w OPZ; 

9) udzielać informacji i wyjaśnień dotyczących realizacji Przedmiotu umowy na 
każdorazowe wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wezwania,  
a w przypadkach pilnych - niezwłocznie, w tym także w siedzibie Zamawiającego -  
w zależności od potrzeby i pilnego charakteru sprawy; 

10) przekazać Zamawiającemu kserokopie wszystkich orzeczeń organów administracji 
publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie 
obowiązywania Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w OPZ; 

11) na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie 
krótszym niż 5 dni roboczych, przekazać objętą Przedmiotem umowy dokumentację 
zawierającą kompletne obliczenia, wraz z założeniami i danymi wejściowymi użytymi do 
obliczeń. Dotyczy to w szczególności danych i wyników przedstawianych w raporcie  
o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, związanych z projektowaniem urządzeń 
ochrony akustycznej, urządzeń ochrony wód oraz ochrony powietrza oraz danych, 
założeń i obliczeń dotyczących konstrukcji obiektów inżynierskich; 

12) sprawnie prowadzić proces projektowania i właściwie koordynować międzybranżowo 
Dokumentację projektową; 

13) opracowywać i przedstawiać Zamawiającemu strategie i harmonogramy uzyskiwania 
niezbędnych decyzji administracyjnych oraz dokumentów niezbędnych do terminowego 
uzyskania decyzji ZRID / decyzji o pozwoleniu na budowę / zgłoszenia robót 
budowlanych dla realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie 
Dokumentacji projektowej; 

14) przedstawiać propozycje ewentualnego podziału zadania projektowego objętego 
Dokumentacją projektową na odcinki umożliwiające efektywniejsze i szybsze uzyskanie 
decyzji administracyjnych umożliwiających wykonywanie robót budowlanych 
realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej; 

15) wykonywać Przedmiot umowy ze szczególnym poszanowaniem i zabezpieczeniem 
interesów Zamawiającego; 

16) czynnie uczestniczyć w postępowaniu odwoławczym, udzielając wyjaśnień wraz  
z ewentualnym odwoływaniem się od wydanych rozstrzygnięć do czasu 
uprawomocnienia się decyzji wydawanych dla zadania, w szczególności decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji ZRID / decyzji o pozwoleniu na budowę, 
bez dodatkowego wynagrodzenia; 

5. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia 
jakiegokolwiek zakresu Przedmiotu umowy osobom innym niż wskazane w Ofercie 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić 
propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego, który w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania propozycji zmiany zobowiązany jest do udzielenia Wykonawcy odpowiedzi. 
Zamawiający odrzuci propozycję zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez 
Wykonawcę nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego 



 

w SIWZ lub gdy w ocenie Zamawiającego wprowadzona zmiana może spowodować 
wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy. Brak odpowiedzi Zamawiającego na 
propozycję zmiany w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje się za wyrażenie 
przez Zamawiającego zgody na zmianę. 

6. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany 
którejkolwiek z osób personelu Wykonawcy, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest 
nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Żądanie 
to jest dla Wykonawcy wiążące. 

7. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu 
wykonującego Przedmiot umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 
Umowy w terminie 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu 
Wykonawcy. 

8. Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego 
w celu realizacji Umowy. 

9. Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców wymaga pisemnej akceptacji przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje  
i doświadczenie podwykonawcy będą odpowiednie do zakresu Przedmiotu umowy 
przewidzianego do podzlecenia i wymagań zawartych w tym zakresie w SIWZ. Zakres prac 
do podzlecenia nie może wykraczać poza zakres przewidziany w Ofercie Wykonawcy, przy 
czym Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego 
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać 
wszystkich postanowień Umowy. 

10. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania 
autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą na wykonywanie praw 
osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym  
z określonym w § 6 Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiającego zgodnie z § 6 Umowy. 

11.  Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę do i dla Zamawiającego powinny zawierać 
wyczerpujące uzasadnienie (oparte na analizie, z konkretnymi i jednoznacznymi 
rekomendacjami, co nie ogranicza możliwości formułowania rekomendacji wariantowych  
i warunkowych), w tym podstawy prawne i techniczne. 

12. Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zasadami postępowania obowiązującymi w jego 
zawodzie. W szczególności Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich publicznych 
oświadczeń dotyczących Umowy bez uzyskania wcześniejszej zgody Zamawiającego, jak 
również od angażowania się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego 
zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi z niniejszej Umowy. Wykonawca oraz 
osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym podwykonawcy, zobowiązani są 
powstrzymać się od wszelkich czynności i działań sprzecznych z interesem Zamawiającego. 

13. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne konieczne do wykonania 
Dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji. 

(Obowiązki Zamawiającego) 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązany jest do współpracy z Wykonawcą przy realizacji Umowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane materiały wyjściowe potrzebne do wykonania 
Dokumentacji projektowej, w zakresie określonym w OPZ, w terminie 14 dni od dnia 
podpisania Umowy. 

2. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją Umowy oraz przebiegiem procesu 
projektowego, w szczególności w zakresie określonym w OPZ. 

3. Zamawiający wyznaczy Kierownika Projektu, który w imieniu Zamawiającego będzie 
upoważniony do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy, podpisywania Protokołów 
odbioru oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą przy czym Kierownik Projektu nie 



 

jest uprawniony do podejmowania zobowiązań finansowych związanych z realizacją Umowy, 
ani do jakichkolwiek zmian postanowień Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby Kierownika Projektu lub powierzenia 
części jego obowiązków innym osobom, o czym pisemnie powiadomi Wykonawcę  
z 2-dniowym wyprzedzeniem. 

5. Czynności określone w ust. 3 i 4 nie wymagają zgody Wykonawcy ani zawarcia przez Strony 
aneksu do Umowy. 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 5 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na podstawie materiałów przetargowych za realizację 
przedmiotu umowy wynosi : ……………….…..zł brutto  [słownie : ………………………..…. zł]  

2. Wykonawca uwzględnił w swoich cenach ryzyko ryczałtu, a także wszelkie koszty wynikające z 
wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. Wykonawca oświadcza, że nie 
będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było 
przewidzieć rozmiarów lub kosztów wykonania Przedmiotu umowy rozliczanego ryczałtowo. 

3. Strony nie przewidują możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w rozumieniu ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, w tym w szczególności w przypadku 
wykorzystania kwoty o której mowa w ust. 1. 

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, zmiana 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 - 5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania Przedmiotu umowy przez Wykonawcę, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, 
może ulec odpowiednim zmianom. 

5. Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany stawki podatku VAT, zmiany 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania Przedmiotu umowy wraz z propozycją nowego 
wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę stosownymi przepisami,  
z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna zmiana 
wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji 
Zamawiającego w formie aneksu do Umowy 

6. Płatność faktury będzie dokonana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego na 
rachunek Wykonawcy wskazany na FV w terminie do 21 dni od daty dostarczenia faktury do 
Zamawiającego. 

7. Za dzień płatności uznaje się datę dokonania przelewu przez Zamawiającego. 
8. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych 

tj. 
a) faktury Wykonawcy z naliczonym podatkiem VAT oraz wpisanym numerem NIP 

Zamawiającego, 
b) podpisanego bez zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 
c) pozytywnej opinii Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach kompletnej dokumentacji 

projektowej i dokumentacji geodezyjnej. 

9. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej termin wskazany w ust. 3 będzie 
liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu faktury korygującej. 

10. Fakturę należy wystawić na: Gmina Pilchowice, 44-145 Pilchowice, ul. Damrota 6, NIP 
9691606890. 

11. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT. 



 

12. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności przenieść 
wierzytelności wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

13. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego  
o wyrażenie zgody na przeniesienie wierzytelności musi zostać złożony przez wszystkich 
członków konsorcjum. 

14. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

15. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym w dokumentach 
księgowych (fakturach, rachunkach), a wskazanym w niniejszej umowie przyjmuje się,  
że prawidłowo podano termin określony w umowie. 

Prawa autorskie 

§ 6  

1. Wykonawca oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do utworów  
w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które zostały wytworzone w 
trakcie realizacji Przedmiotu umowy (dalej „utwory’1) i w ramach wynagrodzenia: 

a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, 
b) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie  

z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz  
z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1 następuje: 

a) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego oraz 
b) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 

eksploatacji: 

(I) użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz użytek osób trzecich w celach 
związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazania utworów 
lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do wykonania innych opracowań 
projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego jako część SiWZ, innym wykonawcom jako podstawę do wykonania lub 
nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim biorącym udział w procesie 
inwestycyjnym, 

(II)  utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd,), 

(III)  zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską 
reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową 

(IV)  wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
Internetu, 

(V) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, 
(VI)  nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną 
(VII)  nadawania za pośrednictwem satelity, 
(VIII)  reemisji, 
(IX)  wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 



 

(X) wykorzystania w utworach multimedialnych, 
(XI)  wykorzystywania całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych i reklamy, 
(XII)  wprowadzania zmian, skrótów, 
(XIII)   sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
(XIV)  publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy  
o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,  
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca 
ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje 
istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją 
Przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem przenieść na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich 
ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Wynagrodzenie,  
o którym mowa w zdaniu pierwszym, będzie określone na zasadach proporcjonalności do 
dotychczasowego wynagrodzenia w tym zakresie zgodnie z zasadami obowiązującymi  
u Zamawiającego. 

6. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie w jego imieniu 
praw osobistych do utworów oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania względem 
Zamawiającego w zakresie obejmującym-zgodę na zmiany Opracowań w zakresie niezbędnym do 
realizacji Umowy oraz robót budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej. 

7. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo  
z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do Opracowań, 
Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do 
przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty 
związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów trzecich, o których mowa  
w zdaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego oraz 
kosztami obsługi prawnej. 

8. Zamawiający ma pełne prawo przekazać utwory na rzecz podmiotu trzeciego tu ZDW zgodnie  
z porozumieniem i umową zawartymi przez Zamawiającego z Marszałkiem Województwa 
Śląskiego. 

§ 7 (Nadzór Autorski) 

1. Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 Prawa 
budowlanego przez osoby wymienione w decyzji ZRID / decyzji o pozwoleniu na budowę / 
dokumentach do zgłoszenia robót budowlanych jako projektant (dalej: „Projektant"). 

2. Zmiana Projektanta po zakończeniu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa  
w § 1 ust. 1 pkt a) Umowy może nastąpić jedynie po zaakceptowaniu przez Zamawiającego 
osoby wyznaczonej przez Wykonawcę i jej pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków 
Projektanta wynikających z art. 20 Prawa budowlanego i obowiązków wynikających z realizacji 
Umowy. Oświadczenie musi zawierać: datę przekazania/przejęcia obowiązków między 
Projektantami, zgody na scedowanie/przejęcie wszystkich obowiązków wynikających  
z realizacji Umowy oraz ustalenia zawarte w ofertowym oświadczeniu Projektanta, którego 
wzór stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

3. W ramach Nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego do 
pełnienia podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
z art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 36 a ust. 6, art, 57 Prawa budowlanego, a także do: 



 

1) wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych  
w Dokumentacji projektowej podczas realizacji robót budowlanych wykonywanych na 
podstawie Dokumentacji projektowej, w tym również udzielania odpowiedzi w siedzibie 
Zamawiającego lub biurze budowy, o ile taką potrzebę zgłosi Zamawiający,  
z zastrzeżeniem, że ostateczna ocena czy czynności Projektanta, o których mowa powyżej 
mieszczą się w zakresie Nadzoru autorskiego należy do Zamawiającego, po opinii 
działającego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego; 

2) analizowania wniosków o zmianę rozwiązań, przedstawiania rozwiązań zamiennych, 
przygotowywania zmienionej Dokumentacji projektowej, analizowanie roszczeń wykonawcy 
robót budowlanych związanych z Dokumentacją projektową w tym określania przyczyn 
proponowanych zmian; czuwania, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej 
zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego; opiniowania parametrów ujętych  
w STWIORB;  

3) udziału w komisjach i naradach technicznych i koordynacyjnych organizowanych przez 
Zamawiającego lub działającego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego; 

4) udziału w odbiorach częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych realizowanych 
na podstawie Dokumentacji projektowej oraz w czynnościach mających na celu 
doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów; 

5) doradzania w innych sprawach dotyczących Przedmiotu umowy, objętych regulacjami 
przepisów prawa na podstawie których przygotowano Przedmiot umowy; 

6) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany w Dzienniku budowy w ciągu 5 dni 
kalendarzowych od dnia przedłożenia rozwiązań, jednak nie później niż dzień przed 
rozpoczęciem realizacji robót zamiennych; 

7) uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

4. Podstawę podjęcia czynności Nadzoru autorskiego przez Wykonawcę stanowi każdorazowe 
pisemne wezwanie przekazywane przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu 
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze przed 
wyznaczoną datą rozpoczęcia wykonywania zobowiązania związanego z pełnieniem Nadzoru 
autorskiego. Strony dopuszczają przekazywanie wezwania pocztą elektroniczną na adres  
e-mail wskazany w ofercie Wykonawcy. 

5. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających na skutek 
okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
opracowania przez osoby posiadające wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje  
i doświadczenie na koszt Zamawiającego i w terminie ustalonym z Zamawiającym. Strony 
oświadczają że wycena kosztów wykonania opracowań, o których mowa w zdaniu pierwszym 
będzie się odbywać w oparciu o Tabelę Wyceny Czynności Nadzoru Autorskiego.  
W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z zastrzeżenia do prawa zlecenia wykonania 
innemu projektantowi rozwiązań zamiennych lub uzupełniających, Projektant zakwalifikuje 
przedmiotową zmianę zgodnie z art. 36a Prawa Budowlanego w terminie 5 dni od jej 
przedłożenia i zobowiąże Zamawiającego do niezwłocznego administracyjnego zgłoszenia 
nowego projektanta sprawującego nadzór autorski w określonym (zamiennym) zakresie. 

6. Umowa o nadzór autorski zostanie podpisana w ramach osobnego postepowania. 

§ 8 (Zmiana Terminu) 

1. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy Strony dopuszczają możliwość przedłużenia 
terminu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a) Umowy, 
jeżeli opóźnienie w wykonaniu Dokumentacji projektowej lub poszczególnych Opracowań 
wynika z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, a w szczególności: 

a) w przypadku zwłoki Zamawiającego w zakresie przekazania Wykonawcy dokumentów 
wskazanych w OPZ niezbędnych do wykonania Dokumentacji projektowej lub 



 

poszczególnych Opracowań, 
b) w przypadku przedłużenia czasu trwania procedur administracyjnych w stosunku do 
terminów ustawowych, 
c) z przyczyn społecznych (protesty, listy, petycje itp.), 
d) w przypadku szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów 

wyjściowych do przygotowania Dokumentacji projektowej, 
e) z przyczyn wynikających z czynników związanych ze specyfiką wykonania 

poszczególnych Opracowań, które można wykonywać tylko w danym okresie roku 
kalendarzowego, 

f) w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych elementów, których 
wykonanie ma wpływ na terminy opracowania poszczególnych Opracowań, 

g) w przypadku zawieszenia realizacji Umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 
a) Umowy przez Zamawiającego zgodnie z § 14 Umowy. 

2. Po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający w ciągu 7 dni 
roboczych sprawdzi jego zgodność z warunkami Umowy i jeśli nie będzie miał zastrzeżeń, to 
zaakceptuje przedłużenie okresu realizacji Umowy. Przedłużenie okresu realizacji Umowy 
zostanie potwierdzone aneksem do Umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują 
względem Zamawiającego żadne roszczenia finansowe. Wykonawca oświadcza, że 
nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego. 

4. W przypadkach uzasadnionych interesem Zamawiającego, Zamawiający jest jednostronnie 
uprawniony do rezygnacji z wykonania przez Wykonawcę poszczególnych Opracowań lub 
usług Wykonawcy stanowiących Przedmiot umowy, o których mowa w § 1 ust 1 pkt b) 
Umowy lub § 1 ust. 1 pkt c) Umowy. W takim przypadku Zamawiający wyda Wykonawcy 
stosowne polecenie na piśmie, które jest skuteczne z chwilą doręczenia go Wykonawcy. 

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 Wykonawcy nie przysługują 
względem Zamawiającego żadne roszczenia w związku z niezrealizowaniem przez 
Wykonawcę całego zakresu usług objętych Przedmiotem umowy. Wykonawca oświadcza, 
że nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego. 

Odstąpienie od umowy 

§ 9 

Oprócz przypadków wymienionych w treści kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 
odstąpienie od umowy może nastąpić w tym wypadku w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar umownych, 

b) wszczęcia postępowania upadłościowego, likwidacyjnego Wykonawcy - w terminie 30 dni od 
daty powzięcia wiadomości o tym fakcie, 

c) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy - w terminie 30 dni od daty powzięcia 
wiadomości o tym fakcie, 

d) gdy Wykonawca nie dostarczył w umówionym terminie przedmiotu umowy bez uzasadnionych 
przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie – po 
wyznaczeniu dodatkowego siedmiodniowego terminu do realizacji przedmiotu umowy.  



 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

§10 (Ubezpieczenie) 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw mogących powstać w wyniku 
błędnej realizacji Umowy na kwotę nie mniejszą niż 5 - krotność wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni kalendarzowych 
od dnia zawarcia Umowy kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie, o którym 
mowa w ust. 1 

3. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez 
cały okres trwania Umowy oraz do przedkładania dowodu potwierdzającego kontynuację 
ubezpieczenia, o którym mowa w ust, 1 co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem 
terminu obowiązywania ubezpieczenia. 

4. Zamawiający uprawniony jest do uzyskania odszkodowania z tytułu następstw błędów 
projektowych Wykonawcy lub roszczeń osób trzecich, o których mowa w § 6 ust. 7 Umowy 
z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

Gwarancja i rękojmia 

§ 11 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na Dokumentację projektową objętą Przedmiotem 
umowy. 

2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego Dokumentacji projektowej lub akceptacji przez Zamawiającego zmienionej 
Dokumentacji projektowej, a kończy się z upływem okresu rękojmi za wady dla robót 
budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej. Upływ okresu rękojmi 
szacowany jest na 76 miesięcy (16+ 60 m-cy) na od dnia podpisania Umowy, z zastrzeżeniem,  
że z uwagi na szacunkowość terminów podanych w § 2 ust. 1 Umowy, okres ten ulegnie 
wydłużeniu w każdym przypadku wydłużenia terminów realizacji Przedmiotu umowy w zakresie, 
o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt a) lub pkt b) Umowy lub wydłużenia terminu wykonywania robót 
budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej wraz z rękojmią i gwarancją. 
W tym okresie Wykonawca będzie również utrzymywał ciągłość wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania Umowy. 

3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad 
Dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego i w terminie przez niego 
wskazanym. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

4. Za wadę uznaje się: 

a) niezdatność poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji projektowej do ich używania 
lub korzystania zgodnie z ich przeznaczeniem ze względu na brak cech umożliwiających 
ich bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej 
realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części robót budowlanych 
realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej: 

b) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentach, rozwiązaniach, ilościach 
przekazywanych przez Wykonawcę lub w poszczególnych Opracowaniach lub  
w Dokumentacji projektowej powodującą brak możliwości używania lub korzystania  
z poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji projektowej zgodnie z jego 
przeznaczeniem: 

− niezgodność wykonania poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji projektowej  
z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami 



 

Wykonawcy zawartymi w Umowie; 
− obniżenie stopnia użyteczności poszczególnych Opracowań lub Dokumentacji 

projektowej; 
− obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie poszczególnych Opracowań lub 

Dokumentacji projektowej; 
− sytuację, w której poszczególne Opracowania lub Dokumentacja projektowa nie stanowi 

własności Wykonawcy; 
− sytuację, w której poszczególne Opracowania lub Dokumentacja projektowa są 

obciążone prawem lub prawami osób trzecich; 
− nieprawidłowości, braki czy nieścisłości w poszczególnych Opracowaniach lub 

Dokumentacji projektowej. 

5. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających 
spowodowanych ujawnieniem się wad w trakcie procedur przetargowych, wykonywania robót 
budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji projektowej lub po okresie realizacji 
robót budowlanych Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania tych 
opracowań przez osoby posiadające wymagane przez Zamawiającego kwalifikacje  
i doświadczenie, na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

6. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i nie 
dostarczy opracowań, o których mowa w ust. 5 w terminie określonym pisemnie przez 
Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej na 
koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym przypadku koszty usuwania wad  
w Dokumentacji projektowej będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, a następnie z ubezpieczenia Wykonawcy. 

7. W okresie rękojmi Wykonawca naprawi każdą szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek 
realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o Dokumentację projektową jeżeli  
w związku lub z powodu wad w tej Dokumentacji projektowej powstała konieczność poniesienia 
przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. 

8. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą 
za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych 
realizowanych w oparciu o Dokumentację projektową jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie  
z Dokumentacją projektową a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w Dokumentacji 
projektowej. 

9. Niezależnie od rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na Dokumentację 
projektową na okres 72 miesiące.  

10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 9, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

12. Strony zgodnie oświadczają iż niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu art. 
577 § 1 k.c. 

13. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym, licząc od daty podpisania przez 
Zamawiającego protokołu odbioru końcowego Dokumentacji projektowej lub akceptacji przez 
Zamawiającego zmienionej Dokumentacji projektowej. 

14. W przypadku wykonania przez Wykonawcę obowiązków gwarancyjnych okres gwarancji,  
o którym mowa w ust. 9 ulegnie przedłużeniu stosownie do art, 581 k.c. 

Kary i odszkodowania 

§ 12 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 

a) odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od 



 

Wykonawcy - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 
zdanie pierwsze Umowy; 

b) nie dotrzymania terminu wykonania Dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 
a) i a’) oraz § 2 ust. 3 pkt a) Umowy - w wysokości 5 000,00 zł  za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

c) opóźnienia w usunięciu zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń do Dokumentacji 
projektowej 

- w wysokości 2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez 
Zamawiającego terminu na ich usunięcie; 

d) nie dotrzymania terminów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt b) oraz § 2 ust. 3 pkt b) Umowy 
 - w wysokości  2 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

e) nieobecności i nie podjęcia czynności przez Projektanta w ramach Nadzoru autorskiego w dniu 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub działającego w jego imieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego - w wysokości 2 000,00 zł za każdy przypadek; 

f) nie dotrzymania terminu przekazania kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej 
ubezpieczenie, o którym mowa w § 10 ust. 2 Umowy - w wysokości 600,00 zł za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia; 

g) nie dotrzymania terminu przekazania dowodu potwierdzającego kontynuację ubezpieczenia, 
 o którym mowa w § 10 ust. 3 Umowy - w wysokości 600,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

h) nie udzielenia Zamawiającemu na jego żądanie lub nie udzielenia w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego wsparcia na którymkolwiek z etapów postępowania (administracyjnego lub 
sądowoadministracyjnego) w przedmiocie wydania decyzji ZRID / decyzji o pozwoleniu na 
budowę - w wysokości 20 000,00 zł za każdy taki przypadek, 

i) naruszenia innych niż wskazane w pkt. b) - i) obowiązków umownych Wykonawcy  
- w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek. 

2. Każda z kar umownych, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt a) - i) Umowy jest niezależna od 
siebie, a Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia każdej z nich niezależnie od 
dochodzenia pozostałych, przy czym łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których 
mowa w § 12 ust. 1 Umowy nie może przekroczyć 50 % wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 5 ust. 1 zdanie pierwsze Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu 
odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego - w wysokości  5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 
ust. 1 zdanie pierwsze Umowy. 

4. Strony zobowiązane są do zapłaty kary umownej w terminie 14 dni od daty otrzymania 
wystawionej przez drugą Stronę noty księgowej zawierającej żądanie zapłaty kary. 

5. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty kary umownej z każdej płatności 
należnej lub jaka będzie należna Wykonawcy. Zapłata kary umownej przez Wykonawcę lub 
jej potrącenie przez Zamawiającego z wynagrodzenia Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy  
z obowiązku wykonania Przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 

§ 13 (Informacje Wrażliwe) 

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem 
Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę zobowiązuje się do zachowania ich  
w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli 
przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie 
osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 



 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu Umowy nie zalicza się: 

1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 

2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed 
zawarciem Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych 
przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne 
lub ściśle tajne;  

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla 
innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych 
przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone jako tajne lub 
ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie 
jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami 
sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów  
i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po 
zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje niestanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu Umowy mogą być ujawniane 
publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez 
Zamawiającego. 

§ 14 

 (Zawieszenie realizacji Umowy przez Zamawiającego) 

1. Zamawiający jest jednostronnie uprawniony do zawieszania wykonania poszczególnych usług 
stanowiących O Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy w takim 
czasie i w taki sposób, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie 
pisemnego powiadomienia przekazanego Wykonawcy, najpóźniej na 14 dni przed terminem 
zawieszenia, a następnie podpisania przez Strony aneksu do Umowy. Wznowienie wykonania 
usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy 
wymaga pisemnego polecenia Zamawiającego. 

2. Zawieszenie, o którym mowa w ust. 1 może jednorazowo nastąpić na maksymalny okres nie 
dłuższy niż 6 miesięcy. Łączny okres zawieszenia wykonania Przedmiotu umowy nie może 
przekroczyć 18 miesięcy. 

3. Jeżeli czas zawieszenia przekracza 6 miesięcy, to Wykonawca może, zawiadamiając 
Zamawiającego na piśmie pod rygorem nieważności, domagać się zezwolenia na wznowienie 
wykonania poszczególnych usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych 
zakresów Przedmiotu umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy decyzję dotyczącą 
ewentualnego wznowienia wykonania w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania 
zawiadomienia Wykonawcy. 

4. W przypadku uzyskania zezwolenia, Wykonawca jest zobowiązany do wznowienia 
wykonania usług stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu 
umowy w terminie 7 dni roboczych  

5. W przypadku gdy Wykonawca nie otrzyma zezwolenia na wznowienie wykonania usług 
stanowiących Przedmiot umowy lub poszczególnych zakresów Przedmiotu umowy, 
Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. 

6. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy nie przysługują 
względem Zamawiającego żadne roszczenia finansowe. Wykonawca oświadcza, że 
nieodwołalnie i bezwarunkowo zrzeka się wszelkich ewentualnych roszczeń z tego tytułu 
względem Zamawiającego. 



 

7. Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust 1 stanowi podstawę do przedłużenia terminu 
realizacji Przedmiotu umowy. 

§ 15 

Ze strony Wykonawcy wyznacza się: 

koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ......................... . 

Ze strony Zamawiającego wyznacza się: 

koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ......................... . 

§ 16 

(Postanowienia Końcowe) 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do 
Umowy pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje inaczej. 

2. W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu 
zawiadomienia z wyprzedzeniem 7- dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 
Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp 
do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji Umowy. 

3. W przypadku zaistnienia sporu Strony będą dążyć w pierwszej kolejności do polubownego 
załatwienia sprawy w drodze negocjacji, przy czym postanowienia tego nie należy traktować 
jako zapisu na sąd polubowny. W przypadku nie osiągnięcia przez Strony polubownego 
rozstrzygnięcia w terminie 30 dni od rozpoczęcia negocjacji, każda ze Stron będzie 
uprawniona do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy 
egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie Strony. 
6. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają w szczególności przepisy 

ustawy: 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 tekst jednolity ze zm.), 
- Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, tekst jednolity ze zm.), 
- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 tekst jednolity ze zm.), 
- o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, tekst 
jednolity, ze zm.), 
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137, tekst jednolity, ze zm.).  

 

Integralną część umowy stanowią załączniki nr: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami  
2. oferta Wykonawcy. 
3. Oświadczenie o tajemnicy 

 

Zamawiający:                                                            Wykonawca: 



 

 


