UMOWA Nr …….. wzór
zawarta w dniu ………..2017r. w Zawierciu, pomiędzy Gminą Zawiercie z siedzibą w Zawierciu
ul. Leśna 2, w imieniu której działa:
Prezydent Miasta
- Witold Grim
przy udziale
Skarbnika Miasta
- Arkadiusza Ilskiego
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………
NIP ………………..,
REGON …………………..
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu
nieograniczonym, przeprowadzonym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.), została zawarta umowa
następującej treści:
§1
1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający powierza wykonanie, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania zamówienie pn:
„Wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa ul. Smuga
wraz z budową kanalizacji deszczowej” zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2.Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 należy wykonać zgodnie z :
1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (t.j. Dz.
U. z 2013 r. poz. 1129) oraz ( Dz. U. z 2015r. poz. 1554).
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych programie
funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389).
3.Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji przebudowy nawierzchni
gruntowej ulicy Smuga na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej z budową kanalizacji
deszczowej służącej odwodnieniu jezdni, w szczególności :
1) opracowanie i zatwierdzenie projektu czasowej organizacji ruchu po 3 egz. w wersji

papierowej i po 1 egz. w wersji elektronicznej,
2) opracowanie i zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu po 3 egz. w wersji

papierowej i po 1 egz. w wersji elektronicznej,
3) opracowanie dokumentacji projektowej w celu przygotowania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na roboty budowlane zawierającej:
 Projekt budowlany należy wykonać po 6 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. wersji
elektronicznej;
 Projekt wykonawczy należy wykonać po 3 egz. w wersji papierowej i po 1 egz.
wersji elektronicznej;
 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB)
należy wykonać po 3 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji elektronicznej,
- Przedmiar robót należy wykonać po 2 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji
elektronicznej,
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- Kosztorys inwestorski należy wykonać po 1 egz. w wersji papierowej i po 1 egz. w wersji
elektronicznej,
4) mapę do celów projektowych należy wykonać w 6 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w
wersji elektronicznej,
5) przygotowanie wyjaśnień, odpowiedzi do opracowanej dokumentacji i przekazywanie ich
Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie, podczas prowadzenia postępowania
na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.
Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa Opis Przedmiotu Zamówienia Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
Postanowienia umowy wiążą Strony do czasu ostatecznego jej rozliczenia oraz wypełnienia przez
Wykonawcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.
§2
Termin wykonania przedmiotu umowy: Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację
projektową określoną w § 1 ust 3 pkt 1-4: do 120 dni od dnia zawarcia umowy. Czynności, o
których mowa w § 1 ust. 3 pkt 5 Wykonawca zobowiązuje się w okresie 36 miesięcy, liczonych
od dnia odbioru dokumentacji o której mowa w zdaniu pierwszym.
W przypadku wystąpienia kolizji z istniejącymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi do
obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu zabezpieczenia sieci lub przebudowy
kolizji. Dotyczy to także sytuacji w której właściciele poszczególnych mediów w wydanych
warunkach ustalą konieczność wykonania przebudowy odpowiedniej sieci.
Szczegółowe rozwiązania winny być zgodne z warunkami technicznymi gestorów sieci, po
akceptacji Zamawiającego. Uzyskanie warunków technicznych należy do obowiązków
wykonawcy projektu. Dokumentację wykonać w ilościach jak w § 1 ust. 3 pkt 3) umowy.
Ponadto dla potrzeb uzgodnień należy wykonać dodatkowe egzemplarze - ilość wg. wymagań
uzgadniających.
§3
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z dołożeniem co najmniej należytej
staranności dla tego typu prowadzonej działalności, zgodnie z umową, obowiązującymi
przepisami prawa, normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, a także ustaleniami
określonymi w wymaganych decyzjach administracyjnych.
Wykonawca opracuje wstępny projekt (koncepcję) celem zajęcia stanowiska przez
Zamawiającego dla proponowanych rozwiązań w terminie 30 dni od podpisania umowy. Zajęcie
stanowiska przez Zamawiającego nastąpi w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty złożenia.
Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania prac projektowych zobowiązuje się do
sprawdzenia warunków w terenie w obecności Zamawiającego.
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, zaświadczenia pozwalające na uzyskanie przez
Inwestora zgłoszenia lub pozwolenia na budowę. Wszelkie oryginały uzgodnień należy umieścić
w pierwszym egzemplarzu dokumentacji projektowej w projekcie budowlanym.
Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych rozwiązań
konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych,
które będą wykonywane na podstawie opracowanego przedmiotu umowy, a także przedłożenie
ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla
prawidłowego wykonania zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu prac projektowych z podaniem
kolejności działań i terminów realizacji poszczególnych etapów w terminie 3 dni od dnia
podpisania umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do poufności sporządzonych kosztorysów inwestorskich w ramach
niniejszej umowy oraz do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw
i interesów Zamawiającego.
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania poufności co do informacji pozyskanych
w związku z realizacją umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów dotyczących
ochrony danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.). Wykonawca nie może wykorzystywać
pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż dla wykonania umowy,
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w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub
marketingowych.
Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do przekazywanych uwag Zamawiającego,
usuwania wad i wprowadzanie poprawek i uzupełnień, w uzgodnieniu z Zamawiającym,
czynności te nie podlegają odrębnej zapłacie.
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie
wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.
Wykonawca wyznacza następującą osobę przy pomocy których będzie realizowane zamówienie:
-projektant branży drogowej ……………………………………………… posiadający
odpowiednie uprawnienia w budowlane do projektowania specjalności:…………………………,
Zamawiający wymaga osobistego wykonywania przedmiotu umowy w zakresie branży drogowej
przez wyznaczoną w umowie osobę. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby w trakcie realizacji
umowy, w przypadkach o których mowa w § 13 umowy.
Projektant zobowiązany jest zgodnie z przepisami prawa budowlanego do zapewnienia w razie
potrzeby udziału w opracowaniu projektu osób posiadających uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne
wykonanych przez te osoby opracowań projektowych, zapewniające uwzględnienie zawartych w
przepisach zasad bezpieczeństwa, ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem
specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.
Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację
powiadomić Zamawiającego na piśmie o tym fakcie, jak również w sytuacji kiedy zostanie
wydany przez odpowiedni organ nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

§4
1. Zamawiający zobowiązuje się:
1) udzielić Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa (na wniosek złożony przez Wykonawcę)
do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszej umowy.
Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zaciągać zobowiązań i
podejmować działań rodzących skutki finansowe bez pisemnej akceptacji Zamawiającego,
chyba że Wykonawca uzyska od Zamawiającego pełnomocnictwo w którym wyraźnie będzie
wskazane w jakim zakresie i przy wykonywaniu jakich czynności Wykonawca może
podejmować działania rodzące skutki finansowe. Wszelkie uzgodnienia i warunki narzucone
przez strony postępowania muszą być zgłaszane Zamawiającemu i wymagają jego akceptacji,
2) dokonać odbioru końcowego przedmiotu umowy,
3) do zapłaty należnego wynagrodzenia.
2. Zamawiający wyznacza Pana Eugeniusza Dziubka i Pana Ryszarda Nowaka jako koordynatorów
prac w zakresie realizacji obowiązków umownych.
3. Zamawiający będzie porozumiewał się z Wykonawcą w jednym z następujących sposobów:
a) W formie pisemnej, nadanie listu poleconego w placówce operatora pocztowego na adres
wskazany przez Wykonawcę, traktuje się jako skuteczne doręczenie w terminie 3 dni od daty
nadania, na co Wykonawca wyraża zgodę,
b) faksem, nadanie faksu stanowi skuteczne doręczenie w dacie, nadania pisma,
c) drogą elektroniczną, nadanie e-maila stanowi skuteczne doręczenie w dacie, nadania e-maila,
d) telefonicznie,
e) lub osobiście Zamawiający będzie przekazywał pisma Wykonawcy za potwierdzeniem ich
odbioru.
4. O zmianach w danych adresowych, Wykonawca zobowiązany jest informować Zamawiającego
niezwłocznie od chwili zaistnienia zmiany, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod
ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną, na co Wykonawca wyraża zgodę.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie, wynikającym z § 1 niniejszej umowy
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, odpowiednio w wysokości:
brutto
…………….. zł. (Słownie: ……………………………………….) (w tym …. %
podatku VAT), zgodnie ze złożoną ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

2. Z uwagi na dokonanie wyboru oferty prowadzącego do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie następujących
towarów/usług: ………………………………………….. odprowadzenie podatku w kwocie
……………………….zł leży po stronie Zamawiającego. *
lub:
2. Zgodnie ze złożoną ofertą, Wykonawca nie wskazał w ofercie towarów/usług w zakresie powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i
usług w tym zakresie*.
* niepotrzebne skreślić
3. Kwota, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy związane
z realizacją przedmiotu umowy. Wynagrodzenie jest ostateczne i nie podlega podwyższeniu,
jedynie może ulec zmianie, w przypadkach określonych w § 13 umowy.
4. Zapłata wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy nastąpi ze środków objętych planem
finansowym Wydziału Inwestycji i Projektów Dział 600 Rozdział 60016 § 6050.
§6
1. Miejscem odbioru dokumentacji projektowej jest siedziba Zamawiającego. Dokumentem
potwierdzającym przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji jest protokół przekazania.
2. Dokumentację określoną w § 1 ust. 3 Wykonawca składa nie później niż 7 dni przed
obowiązującym terminem wykonania dokumentacji określonym w § 2 ust.1.
3. Po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności dokumentacji złożonej przez
Wykonawcę spisany zostanie protokół odbioru dokumentacji projektowej, stanowiący
potwierdzenie jej wykonania i podstawę do wystawienia faktury VAT/rachunku.
4. Dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy, zgłoszoną do odbioru Wykonawca
zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia:
1) że, opracowana dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi i jest w stanie zupełnym, czyli kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć;
2) że, opracowana dokumentacja będąca przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność,
stanowi rezultat jego twórczości i nie jest obciążona prawami osób trzecich, oraz że praw
takich nie narusza,
3) o udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.
5. Podstawą zapłaty wynagrodzenia, za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej będzie
protokół odbioru dokumentacji projektowej, podpisany przez obie Strony umowy i prawidłowo
wystawiona faktura VAT/rachunek.
6. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie
do 21 dni od daty złożenia faktury/rachunku w Urzędzie Miejskim w Zawierciu.
Zamawiający posiada NIP: 649 -22 -86 -197 i upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez
jego podpisu.
7. Faktura/rachunek winna zostać wystawiona na adres:
Gmina Zawiercie
ul. Leśna 2
42-400 Zawiercie
NIP: 649 -22 -86 -197
§7
1. Z chwilą odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi
na Zamawiającego na czas nieoznaczony majątkowe prawa autorskie do dokumentacji
projektowej, stanowiącej przedmiot umowy, do korzystania na terytorium kraju i zagranicą
na wszelkich polach eksploatacyjnych, a w szczególności:
1) wykonawstwa, remontu, dobudowy, przebudowy, modernizacji, wprowadzeń zmian w oparciu
o przedmiotową dokumentację,
2) używania opracowania projektowego i przekazywania go stronom biorącym udział
w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
3) powielania opracowania dowolną techniką, wprowadzania do komputera,

4) upublicznienia i rozpowszechniania bez ograniczeń,
5) wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy na których
utrwalono dokumentację projektową,
6) dokonywania zmian w dokumentacji projektowej,
7) a także prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego w stosunku
do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy.
2. Wraz z przekazaniem autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego
własność opracowanej dokumentacji projektowej. Wykonana dokumentacja projektowa w ramach
niniejszej umowy stanowić będzie wyłączną własność Zamawiającego.
3. Przeniesienie praw autorskich nastąpi w ramach wynagrodzenia o których mowa w § 5 ust.1.
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§8
Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować
z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie
(zasady zmiany podwykonawcy określono w § 13 umowy).
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 Prawo zamówień
publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane
w postanowieniach SIWZ.
Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie lub
zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną
odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu
powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego.
W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części/zakresu przedmiotu umowy
podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego podwykonawcy.
§9
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne z tytułu
rękojmi w terminie i na zasadach określonych w ust. 2.
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi za wady na wykonaną dokumentację
projektową obejmującą okres odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady
obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, licząc 5 lat od odbioru
dokumentacji projektowej albo udziela gwarancji na okres od daty rozpoczęcia inwestycji do daty
w miesiąc po zakończeniu okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót objętych niniejszą
umową, w przypadku przystąpienia Zamawiającego do realizacji inwestycji, w zależności od tego,
który okres będzie dłuższy.
Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości wykonanej dokumentacji
projektowej.
Jakiekolwiek zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej lub innych
przedmiotów czy czynności związanych z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy ,
czy też sporządzenie protokołu odbioru, o którym mowa w § 6 pkt 3 Umowy nie zwalnia
Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu wad Przedmiotu umowy lub jego części.
O zauważonych wadach dokumentacji Zamawiający pisemnie zawiadomi Wykonawcę. W ramach
gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady.
Termin usunięcia wad, wyznacza Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą, a w przypadku
braku takiego porozumienia, termin jednostronnie wyznaczy Zamawiający.

7. W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy po jego odbiorze, Wykonawca zobowiązuje się
do ich bezpłatnego usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt wady nieusunięte
w uzgodnionym terminie po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. Powierzenie usunięcia wad
innemu podmiotowi (zastępcze wykonanie) nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji, na co Wykonawca wyraża zgodę.
9. W przypadku gdyby wskutek zaniedbania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, osoby
trzecie lub Zamawiający poniosły szkodę, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany
do partycypowania w kosztach odszkodowania w takim zakresie w jakim się do szkody
przyczynił.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

§ 10
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań umownych na zasadach ogólnych oraz Strony przewidują dodatkowo
odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez
zapłatę kar umownych w następujących przypadkach:
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a) odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca –
w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
b) wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
c) opóźnienie lub zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 3 pkt 1 – 4
umowy) w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 pkt
1, za niedotrzymanie terminu określonego w § 2 ust.1 za każdy dzień opóźnienia lub
zwłoki,
d) opóźnienie lub zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 3 pkt 1 – 4
umowy) w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1
za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
e) niewykonanie, nienależyte wykonanie lub przygotowaniu wyjaśnień, odpowiedzi do
opracowanej dokumentacji projektowej (§ 1 ust. 3 pkt 1 -4
f)
g) umowy), w określonym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek,
2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę
z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający - w wysokości 15% wartości
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem przypadków
odstąpienia określonych w umowie, z tytułu których, Wykonawca nie może żądać
odszkodowania.
Każda ze Stron dokona zapłaty kar umownych przelewem na wskazany przez drugą Stronę
umowy rachunek bankowy, w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania
zapłaty.
Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić poprzez
potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej z wystawionej
przez niego faktury na co wyraża zgodę.
Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy.
Nie dotyczy to sytuacji wskazanych w ust.1 pkt 3.
W przypadku gdyby wskutek zaniedbania Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy, osoby
trzecie lub Zamawiający poniosły szkody, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany
do partycypowania w kosztach odszkodowania w takim zakresie w jakim do szkody się
przyczynił.
Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych,
gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu.

§ 11
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w szczególności w przypadkach:
1) nie rozpoczęcia, opóźnienia rozpoczęcia przedmiotu umowy przez Wykonawcę dających
podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy nie będzie zrealizowany
zgodnie z umową, zakończony w terminie określonym w umowie, z przyczyn za które ponosi
odpowiedzialność
Wykonawca.
Zaistnienie
wskazanych
okoliczności,
zwalnia
Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia,
2) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,
3) zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcie likwidacji
Wykonawcy.
2. Z prawa odstąpienia od umowy Zamawiający może skorzystać w terminie do 30 dni od dnia
w którym nastąpiło zdarzenie będące przyczyną odstąpienia.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub
bezpieczeństwa publicznemu Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
Postanowienia o karach umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie
może żądać odszkodowania.
4. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn odstąpienia
i wskazaniem terminu odstąpienia.
5. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia odstąpienia.
6. Odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar umownych
z innych tytułów niż odstąpienie od umowy.
§ 12
1. Zamawiający ma prawo wypowiedzieć umowę Wykonawcy w trybie natychmiastowym w razie
wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) opóźnienia, przerwy w realizacji przedmiotu umowy, dających podstawę do uzasadnionego
przewidywania, że przedmiot umowy nie zostanie zakończony w terminie określonym
w umowie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca,
2) realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w sposób nienależyty, sprzeczny
z postanowieniami umowy oraz w sposób niezgodny z przepisami prawa,
3) opóźnienia w wykonaniu i niedostarczeniu Zamawiającemu dokumentacji projektowej
powyżej 30 dni, licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na jej wykonanie,
4) gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych błędów, braków, odmówi
usunięcia błędów, braków lub innych wad w dokumentacji projektowej. W tym przypadku
Zamawiający może powierzyć poprawienie lub wykonanie prac innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji,
5) stwierdzenia w dokumentacji projektowej, wad istotnych nie nadających się do usunięcia,
wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
przeznaczeniem. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt i
ryzyko wady nieusunięte w uzgodnionym terminie po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, bez utraty uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji. Kosztami związanymi
z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży Wykonawcę,
6) narażenia Zamawiającego na szkody, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Wypowiedzenie umowy będzie dokonane na piśmie.
3. Strony dokonają rozliczenia umowy w terminie do 30 dni od dnia jej wypowiedzenia.
§ 13
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna
z ustawą Prawo zamówień publicznych.
2. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty,
jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:

1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie:
a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego,
niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy
zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego
zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy
zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w
wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły
wyższej. (Pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności
takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie,
inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, nie związane z realizacją
inwestycji),
b) przedłużania się: procedur uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień branżowych,
opinii za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności pomimo zachowania należytej
staranności,
c) zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego i nie
wynikających z winy Wykonawcy, w przypadku wprowadzenia istotnych zmian do
przedstawionych przez Wykonawcę opracowań, koncepcji, w trakcie realizacji
warunkujących przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy lub wstrzymanie
terminu realizacji przedmiotu umowy lub zmiany przewidywanego okresu realizacji
inwestycji lub wstrzymanie, przerwa w realizacji inwestycji, lub odstąpienie
Zamawiającego od realizacji inwestycji.
Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem
ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
nie wpływa na zmianę wynagrodzenia.
2) Zmiany wynagrodzenia, w następstwie:
a) zmiany będącej skutkiem działań organów państwowych - ustawowa zmiana
obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego
podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej,
po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku
od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego
podatku. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów
będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem
o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą
wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, oraz datę, od której nastąpiła bądź nastąpi
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zmiana stawki podatku VAT nie dotyczy
Wykonawców którzy zadeklarowali w ofercie, iż nie są płatnikami podatku VAT,
3) Zmianę osoby przy pomocy której Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku
braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną osobę, (rozwiązanie
umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności
niepozwalające wykonywać wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas
Wykonawca może powierzyć te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach)
spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany osoby
realizującej przedmiot umowy dla której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie
osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” podanym SIWZ dla przeprowadzonego
postępowania, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać
doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za
którą Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium
„doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” nie mniejszą ilość punktów
niż osoba, która zostaje zmieniona.
4) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy w
zakresie nie przewidzianym w ofercie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 22a ust.1 Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym
celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ.
5) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej
oferty w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień
Umowy do zaistniałego stanu prawnego,
6) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą
w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału
w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1.
ustawy Pzp oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian u mowy, lub przekształcenie
Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną,
dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać
warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. ustawy Pzp.
3. Zmianie podlegają także inne postanowienia w stosunku do treści oferty jeżeli konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności:
1) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiającego, w przypadku braku możliwości
wykonywania wskazanych czynności przez tę osobę - zmiana ta następuje poprzez pisemne
zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy,
4. Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez pisemne
zgłoszenie tego faktu drugiej Stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana nazwy
Wykonawcy - winno nastąpić w formie aneksu do umowy.
5. Zmiany postanowień umowy następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie oraz przy
zastosowaniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i nie mogą prowadzić do zmiany
charakteru umowy.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron
może wystąpić z wnioskiem na piśmie w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany. We
wniosku należy opisać, uzasadnić zmianę oraz dołączyć stosowne dokumenty – dotyczy to
przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest przedłożenie odpowiednich
dokumentów.
7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo
zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy,
z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, w których wskazano, że nie
jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
8. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych jest
nieważna.
§ 14
Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia jakichkolwiek praw lub obowiązków
wynikających z tej Umowy na osoby trzecie, dokonywania obciążeń tych praw w jakiejkolwiek
formie, w szczególności: cesji, przekazu, sprzedaży, przelewu lub czynności wywołującej podobne
skutki, obciążania jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, a także
zastawienia lub przeniesienia korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie w
tym także poprzez dokonywania zastawu czy objęcia umową poręczenia lub czynności wywołującej
podobne skutki. Wyżej wymienione czynności dokonane pomimo zakazu są względem
Zamawiającego bezskuteczne.
§ 15
Jeżeli Strony w trakcie obowiązywania umowy stwierdzą błąd pisarski, oczywistą omyłkę,
niezamierzone przeoczenia, usterkę w tekście wówczas Strony zobowiązują się podjąć działania w
celu poprawy, uzupełnienia umowy w tym zakresie. Poprawienie błędu pisarskiego, oczywistej

omyłki, przeoczenia lub usterki w tekście nie może prowadzić do wytworzenia treści niezgodnej
z pozostałymi postanowieniami umowy w tym zakresie.
§ 16
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej, przepisy ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi oraz
inne właściwe przepisy.
2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji umowy, w tym zakresie naliczania kar
umownym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz jej wypowiedzenia
lub odstąpienia od umowy, strony poddają pod jurysdykcję sądu właściwego dla siedziby
Zamawiającego.
3. Integralne części umowy stanowią:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- Oferta Wykonawcy,
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Zamawiającego,
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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