
    Załącznik Nr 25B do SIWZ  

 

Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej 

 nr BiZ.272.1…..2020 

zawarta dnia ……………… 

pomiędzy: 

Gminą Stawiguda z siedzibą w Stawigudzie przy ul. Olsztyńskiej 10, 11-034 Stawiguda 

NIP  739-384-15-84 

REGON 510743195 

 zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez: 

- ………………………………………. 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

……………………………………………………………. REGON …….., NIP …….., 

reprezentowanym przez: 

1. ………………………………….., 

zwanym dalej Wykonawcą,  

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004  Prawo Zamówień (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),w trybie 

przetargu nieograniczonego zawiera się umowę o następującej treści: 

 

§1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie polegające na 

opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ………………………………………… w 

ramach zadania: „Ochrona zasobów przyrodniczych na terenie gminy Stawiguda” 

 

2. Zakres przedmiotu zamówienia:  

 

2.1.Etap I- opracowanie koncepcji 

 

Etap I obejmuje złożenie opracowanej koncepcji w siedzibie Zamawiającego – 2 egz. 

 

2.2. Etap II – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

A. opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego - po  5 egz.  

Projekty  budowlane i wykonawcze wielobranżowe (z podziałem na zadania oraz części zamówienia 

opisane w  pkt. 2. Zakres przedmiotu zamówienia) należy wykonać zgodnie z wymogami ustawy Prawo 

budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2019r.  poz. 1186 z późn. zm) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. 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); 

B. wykonanie mapy do celów projektowych 

C. opracowanie projektów przebudowy ewentualnych kolizji  

D. opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, 

E. opracowanie projektów stałej organizacji ruchu, 

F. wykonanie inwentaryzację zieleni, 

G. sporządzenie szacunkowego zestawienia kosztów inwestycji 

H. kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót (z podziałem na zadania oraz części zamówienia opisane 

w  pkt. 2. Zakres przedmiotu zamówienia) sporządzony zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
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budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z dnia 08.06.2004r. Nr 130, poz. 

1389 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem kodów CPV - Wspólnego Słownika Zamówień - 1kpl.  

I. opracowanie specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych (z podziałem na zadania oraz części 

zamówienia opisane w  pkt. 2. Zakres przedmiotu zamówienia)  –  1 kpl  

J. wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej na płycie CD w formacie PDF i w formacie 

edytowalnym  

K. opracowanie materiałów koniecznych do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID):  

a) wniosek o wydanie decyzji ZRID 

b) materiały do wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, 

c) mapa stanowiąca załącznik do wniosku o wydanie decyzji ZRID,  

d) dokumentacja formalno-prawna i geodezyjna wraz z opisem nieruchomości na dzień wydania decyzji 

ZRID, 

e) stabilizacja granic pasa drogowego w terenie, 

f) opis nieruchomości na dzień uzyskania decyzji ZRID,  

g) inne niewymienione opracowania, niezbędne do realizacji umowy 

L. uzyskanie stosownych pozwoleń, uzgodnień, decyzji, zgód wymaganych w ustawie Prawo  

Budowlane, umożliwiające realizację niniejszego zadania inwestycyjnego. 

M. uzyskanie decyzji ZRID 

 

2.3. Etap III – sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych 

wykonaną dokumentacją 

  

2.4. Warunki dodatkowe  

1) Do obowiązków Wykonawcy należy między innymi: 

 Sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. 

 Uzyskanie brakujących danych do projektowania w terenie oraz od organów wydających stosowne 

opinie. 

 Konsultacje z przedstawicielami Zamawiającego na każdym etapie opracowania dokumentacji 

dotyczących istotnych, mających wpływ na koszty elementów, jakości i niezawodności 

funkcjonowania obiektów po ich zrealizowaniu, rozwiązań funkcjonalnych i konstrukcyjnych. Po 

zakończeniu projektowania, a przed złożeniem kompletnej dokumentacji o pozwolenie na budowę, 

Wykonawca przedłoży taką dokumentację Zamawiającemu, celem uzyskania jego ostatecznego 

uzgodnienia. 

 Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń poprzez podanie ich parametrów technicznych, 

gatunków materiału lub wytwórców równoważnych, przy zachowaniu wymogów obowiązującej 

Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 Zapewnienie wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

 Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych wykonaną dokumentacją 

projektową. 

2) Wykonawca wyznacza kierownika zespołu projektowego w osobie ……………………………. 

3) Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania go i występowania w jego imieniu 

w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji pozwolenia 

na budowę.  

4) Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskiwaniem 

uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 

5) Wymagany okres gwarancji i rękojmi: do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi udzielonej na 

roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej objętej przedmiotem 

niniejszego zamówienia, lecz nie później niż 30.12.2027r. 

 

§2 
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Terminy realizacji zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 w niżej przedstawionych 

terminach: 

a) Etap I- opracowanie koncepcji: do 14 dni od zawarcia umowy 

b) Etap II- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 

 projekt budowlany, dokumentacja geologiczna, inwentaryzacja zieleni oraz szacunkowe zestawienie 

kosztów realizacji inwestycji do 100 dni od zawarcia umowy 

 projekt wykonawczy, projekt organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

kosztorys inwestorki, wersja elektroniczna całej dokumentacji projektowej, uzyskanie stosownego 

zezwolenia na realizację inwestycji: do 200 dni od zawarcia umowy 

c) Etap III – sprawowanie nadzoru autorskiego – w trakcie realizacji robót budowlanych objętych wykonaną 

dokumentacją projektową 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu poszczególnych opracowań projektowych w 

ilości określonej w § 1 ust. 2 pkt.2.1 i pkt. 2.2 

 

§3  

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1, Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe. 

2. Z tytułu wykonania całego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, wynagrodzenie w 

łącznej wysokości ……………………. złotych netto (słownie: 

…………………………………..............................) 

Do wyżej wymienionej kwoty zostanie doliczony należny łączny podatek VAT 

w wysokości …..   % tj. kwota: ………………… zł (słownie: …………………………………………….) 

Łączna kwota brutto, z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi: ……………………….. zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………………………..) 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 2  obejmuje wynagrodzenie za wykonanie: 

a) Etapu I -  Opracowanie koncepcji w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego, tj.:  

netto: …........................zł (słownie: ....................................................................................złotych) 

plus VAT: …….. %, tj. ......................zł (słownie:  ……………………………………......złotych) 

łącznie /brutto/ ...........................zł (słownie: ………………………. …………………….złotych) 

b) Etap II -  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w wysokości 80% wartości  

wynagrodzenia całkowitego, tj.: 

netto: …........................zł (słownie: ....................................................................................złotych) 

plus VAT: …….. %, tj. ......................zł (słownie:  ……………………………………......złotych) 

łącznie /brutto/ ...........................zł (słownie: ………………………. …………………….złotych).  

c) Etap III – sprawowanie nadzoru autorskiego w wysokości 10% wartości wynagrodzenia całkowitego, tj.: 

netto: …........................zł (słownie: ....................................................................................złotych) 

plus VAT: …….. %, tj. ......................zł (słownie:  ……………………………………......złotych) 

łącznie /brutto/ ...........................zł (słownie: ………………………. …………………….złotych).   

4. Zamawiający zastrzega, że gdy na etapie wykonywania przedmiotu umowy wystąpi konieczność podziału 

działek:   

a) w ilości mniejszej niż …… szt., to Zamawiający pomniejszy Wykonawcy wartość wynagrodzenia 

ryczałtowego  określonego w ust. 1 za cały przedmiot zamówienia na podstawie: ceny ryczałtowej za 

wykonanie podziału       jednej działki  tj. ……………..zł  brutto oraz rzeczywistej ilości działek, które 

ulegną podziałowi na etapie wykonania przedmiotu umowy. 

b) w ilości większej  niż …… szt., to Zamawiający powiększy Wykonawcy wartość wynagrodzenia 

ryczałtowego za cały przedmiot zamówienia na podstawie: wskazanej w formularzu ofertowym ceny 

ryczałtowej za wykonanie podziału jednej działki tj. ………….. zł brutto oraz rzeczywistej ilości 

działek, które ulegną podziałowi na etapie wykonania przedmiotu umowy. 
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5. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne w częściach z tytułu wykonania i 

odebrania przez Zamawiającego poszczególnych elementów zamówienia tj.: 

a) za wykonanie Etapu I - po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego opracowanej koncepcji  na zasadach 

określonych w §8 ust.2 .  

b) za wykonanie Etapu II - po dokonaniu odbioru przez Zamawiającego opracowanej dokumentacji 

projektowej  na zasadach określonych w §8 ust.3. 

c) za wykonanie Etapu III - po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego zrealizowanych robót 

budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej na zasadach określonych w §8 ust.4. 

6. Wykonawca uwzględni w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w 

umowie na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty wszelkich materiałów 

niezbędnych do opracowania dokumentów stanowiących przedmiot zamówienia, w tym: warunków 

technicznych, opinii, uzgodnień niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu zamówienia. W 

przypadku wątpliwości przyjmie się, że Wykonawca podejmuje się wszelkich prac (zadań) niezbędnych do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) w trakcie trwania 

umowy, do wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 i 3, zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. 

8. W pozostałych przypadkach zmian przepisów prawa Wykonawca nie jest uprawniony do zwiększenia 

wynagrodzenia. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę faktur. 

10. Podstawę do wypłaty wynagrodzenia stanowić będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura na 

podstawie protokołów, z zastrzeżeniem ust. 5, podpisanych przez Zamawiającego zgodnie z procedurą 

opisaną w § 8. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany 

każdorazowo na fakturach VAT. Rozliczenie należności wynikających z faktur nastąpi za pośrednictwem 

metody podzielnej płatności. Wykonawca zobowiązuje się do wskazania w fakturze należącego do niego 

numeru rachunku bankowego, dla którego został utworzony (wydzielony) rachunek VAT na cele 

prowadzonej działalności gospodarczej 

 

§4 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót objętych 

wykonaną dokumentacją. 

2. Wykonawca jest zwolniony z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych 

w oparciu o przedmiot niniejszej umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie przystąpił do ich wykonania w 

okresie 3 lat od daty uzyskania pozwolenia na budowę (decyzji ostatecznej). 

 

§5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest zobowiązany w 

szczególności do: 

1) realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego działalność gospodarczą 

polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej 

działalności oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane, 

2) współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy, 

3) skierowania do wykonania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie 

4) jednorazowej, nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, 

5) udzielania Zamawiającemu wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od 

daty wezwania, 
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6) niezwłocznego, pisemnego informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących 

wpłynąć na jakość lub termin zakończenia poszczególnych elementów lub całości umowy, 

7) uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie wykonywania dokumentacji wszystkich rozwiązań oraz uzyskanie 

pisemnej akceptacji zamawiającego dla wszystkich rozwiązań zamiennych, 

8) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z treścią art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1843), w tym do opisania przedmiotu zamówienia za 

pomocą obiektywnych cech jakościowych i technicznych, używając w tym celu wyłącznie 

parametrów technicznych lub poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych. 
 

2. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności zastąpienia którejkolwiek ze skierowanych 

do wykonania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie Wykonawca jest zobowiązany pisemnie 

uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji 

zmiany w przypadku, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą niższe 

od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SIWZ lub wprowadzona zmiana może w ocenie 

Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania umowy.  

4. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany którejkolwiek z 

osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich 

obowiązków wynikających z umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące. 

5. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również 

osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

6. Wypełniając zobowiązania wynikające z umowy Wykonawca ma obowiązek wykonać pracę z należytą 

starannością. Wady wykryte w dokumentacji winny być usunięte przez Wykonawcę własnym kosztem w 

terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

 

§6 

Majątkowe prawa autorskie 

1. Wykonawca zobowiązuje się, iż wykonane na rzecz Zamawiającego dzieło opisane w § 1 niniejszej umowy 

będzie stanowiło utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego (dalej zwany jako „utwór”). 

2. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do utworu na 

następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w 

tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, 

użyczenie lub najem oryginały albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechnienia 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. 

3. Strony postanawiają, że autorskie prawa majątkowe do utworu przechodzą na Zamawiającego z chwilą 

przekazania utworu przez Wykonawcę. 

4. Z chwilą przekazania utworu Zamawiający nabywa prawo własności egzemplarza utworu oraz nośników, na 

których utwór został utrwalony. 

5. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworu. 

6. Strony zgodnie oświadczają, iż przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak również udzielenie zezwolenia 

na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań utworu nastąpi nieodpłatnie. 

 

§7 

Zmiany umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie (na podstawie art. 144 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych): 

1. Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu niniejszej Umowy jest możliwa w następujących 

przypadkach: 
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a) przedłużającego się poza wynikający z obowiązującego prawa, a więc z winy instytucji wydających oraz 

przedłużającego się terminu wydania niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy stosownych decyzji, 

pozwoleń, uzgodnień itp. ; 

b) b)wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 

należytej staranności, 

c) w przypadku nałożenia podczas realizacji dodatkowych opracowań przez dysponentów sieci (Zakład 

Energetyczny, TP SA, Zakładu Gazowego lub innych dysponentów sieci),  

d) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących 

czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku działań osób trzecich 

e) w przypadku braku zgody właścicieli nieruchomości na wykonanie opracowań na nieruchomościach 

objętych przedmiotem zamówienia, 

f) wydłużającego się okresu wydania warunków przebudowania infrastruktury przez dysponentów sieci,  

g) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, skutkujących 

czasowym zawieszeniem realizacji umowy w tym: w wyniku działań osób trzecich, napotkanych 

nieprzewidzianych                          podczas wydania decyzji związanych z realizacją  dokumentacji, 

h) dla Etapu II zamówienia - w przypadku konieczności uzyskania decyzji środowiskowej, 

i) czasowego wstrzymania usługi z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy: 

1) przez Zamawiającego 

2) wskutek decyzji administracyjnej. 

O powyższych okolicznościach Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie. 

Terminu zakończenia może zostać przesunięty o czas zawieszenia realizacji przedmiotu umowy lub niezbędny 

do wznowienia prac  potwierdzony pismem  złożonym w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.  

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spełniać warunki określone w SIWZ, które jego tyczą. 

Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od dnia 

przedłożenia dokumentów. 

3. Zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika zespołu projektowego 

a) Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej funkcję kierownika zespołu projektowego z 

zastrzeżeniem, że nowa osoba skierowana do pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowego spełniać 

będzie warunki określone w SIWZ, które jej tyczą oraz posiadać będzie doświadczenie zgodne z przyznaną 

Wykonawcy w postępowaniu przetargowym punktacją w kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do 

pełnienia funkcji kierownika zespołu projektowego. 

b) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące nowej osoby skierowanej do pełnienia 

funkcji kierownika zespołu projektowego potwierdzające spełnienie przez tą osobę warunków określonych 

w SIWZ, które jej tyczą oraz posiadanego doświadczenie zgodnego z przyznaną Wykonawcy w 

postępowaniu przetargowym punktacją w kryterium „Doświadczenie osoby skierowanej do pełnienia 

funkcji kierownika zespołu projektowego 

c) Zamawiający zaakceptuje lub odmówi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciągu 14 dni od 

dnia przedłożenia dokumentów. 

4. Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych  następującymi okolicznościami: 

a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części usługi. 

b) nie wykonanie części zakresu usługi przez Wykonawcę. 

c) podjęcia przez Radę Gminy w Stawigudzie uchwały zmniejszającej zakres wykonania lub wstrzymania 

wykonanie przedsięwzięcia  na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych Dz.U z 2009r. Nr 157 poz.1240 z późn zm.  

5. Zamawiający  pomniejszy  wynagrodzenie należne wykonawcy o wartość zakresu usług, na podstawie  

zapisów umowy w przypadku zajścia okoliczności ust.3. spisując stosowny protokół konieczności, który musi 

zostać zaakceptowany przez obie strony. 
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6. Zamawiający zmieni wynagrodzenie wykonawcy za usługi w przypadku zmiany stawek podatku VAT 

zaistniałej podczas obowiązywania zawartej umowy, na skutek powszechnie wprowadzonej zmiany 

obowiązujących stawek podatku od towarów i usług. 

7. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od wykonania robót budowlanych realizowanych na podstawie 

przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zobowiązania 

Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót objętych wykonaną dokumentacją.  

8. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 1, 3-6 Strony uzgodnią powyższe zmiany zawartej  

umowy w formie aneksu.  

9. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa w ust. 2 nie będzie konieczności zmiany umowy w 

formie aneksu. 

 

§8 

 Odbiór 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich opracowań, które zostały 

wykonane zgodnie z umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa obowiązującymi na dzień 

przekazania danego elementu umowy Zamawiającemu. 

2. Odbiór Etapu I - koncepcji:  

a) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego opracowaną koncepcję w terminie określonym w §2 

ust. 1. Zamawiający potwierdzi jej wpływ na protokole przekazania koncepcji. 

b) Zamawiający zastrzega wniesienie uwag do opracowanej koncepcji o której mowa w ust. 2 lit. a), które 

Wykonawca uwzględni w opracowaniu ostatecznej koncepcji. 

c) Zamawiający wniesie uwagi o których mowa w ust. 2 lit. b) w terminie 7 dni od dnia przekazania 

opracowanej koncepcji zgodnie z ust.2 lit. a)  

d) Wykonawca wprowadzi uwagi o których mowa w ust. 2 lit. b) do opracowania ostatecznej koncepcji w 

terminie 5 dni od dnia przekazania uwag przez Zamawiającego.  

e) odbiór Etapu I –koncepcji - nastąpi przez zatwierdzenie przez Zamawiającego opracowania koncepcji bez 

uwag w protokole odbioru Etapu I zamówienia. Protokół ten stanowi podstawę do wystawienia faktury za 

wykonanie Etapu I. 

3. Odbiór Etapu II  – opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 

a) Zamawiający dokona odbioru wykonania Etapu II zamówienia w dwóch częściach: 

 po udokumentowaniu przez Wykonawcę złożenia wniosku do właściwego organu administracyjnego 

o wydanie pozwolenia umożliwiającego realizację inwestycji objętej przedmiotem niniejszej umowy 

zamówienia oraz złożeniu do siedziby Zamawiającego opracowanej dokumentacji geologicznej, 

inwentaryzacji zieleni oraz szacunkowego zestawienia  kosztów realizacji inwestycji oraz 1 

egzemplarza projetu budowlanego 

 Odbiór nastąpi protokołem przekazania w/w dokumentacji. 

 po złożeniu w siedzibie Zamawiającego projektu wykonawczego, projektu organizacji ruchu, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorki, wersji elektronicznej 

całej dokumentacji projektowej oraz po przedłożeniu Zamawiającemu stosownego zezwolenia na 

realizację inwestycji 

 Odbiór nastąpi protokołem odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej, który Wykonawca dostarczy 

wraz oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 

normami i wytycznymi oraz że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

mają służyć, celem ich weryfikacji i stwierdzenia, że jest wykonana zgodnie z umową.   

4. Odbiór Etapu III  – sprawowanie nadzoru autorskiego: 

a) Odbiór nastąpi po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego zrealizowanych robót 

budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej 

 

§9 

Kary umowne 

1. Zamawiający i Wykonawca ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
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umowy na podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną: 

1) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w 

wysokości 1 % całości kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, za wyjątkiem o którym 

mowa w § 4  ust. 2 i §7 ust.6. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości  1% kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, 

2) odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 1% wynagrodzenia brutto przypadającego na daną część umowy, która nie zostanie 

zrealizowana w wyniku odstąpienia; 

3) opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek elementu umowy wymienionego w harmonogramie rzeczowo-

finansowym stanowiącym załącznik nr 1 umowy -w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za 

poszczególny element umowy, który dotyczy opóźnienie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

4) opóźnienie w usunięciu wad w dokumentacji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 2, za przedmiot umowy dziennie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

5) za opóźnienie w wykonywaniu zobowiązań, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4) w wysokości 0,5% całości 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

6) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

7) opóźnienie w wykonaniu zobowiązań określonych w § 5 ust. 1 pkt 5), 6),  i §11 ust. 7 w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

8) naruszenia zobowiązań określonych w § 5 ust. 1 pk: 2), 3), 6), 7), 8)  w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2, za każde naruszenie, 

9) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 2, 

10) opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, w wysokości 0,1 % kwoty 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

11) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, w wysokości 0.2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2. 
 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 

poniesionych szkód przewyższa wysokość kar umownych. 

5. Każde ze zobowiązań określone w ust. 3 jest samodzielne i Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia kar 

umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich 

łącznie, jak i każdej z osobna. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy lub z zabezpieczenia, o którym mowa w § 10 umowy. 

7. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

umowy. 

 

§10 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej kwoty 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 2, tj ………………… zł (słownie: …………………………) w 

formie………………………………... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone w terminach i na 

zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 
 

3. Strony zgodnie postanawiają, że kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

wynosi 30% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 tj.: ………………………..zł, słownie: 

………………………………………………………….. 

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę, o której mowa w ust. 3, w terminie 15 dni po dniu upływu okresu 
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gwarancji i rękojmi udzielonej na roboty budowlane realizowane na podstawie dokumentacji projektowej 

objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, lecz nie później niż 30.12.2027r. 

5. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniężna, wówczas 

w przypadku wydłużenia okresu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany jest nie później niż na 7 dni 

przed upływem terminu ważności wniesionego zabezpieczenia do odpowiedniego przedłużenia ważności 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji umowy. 

 

§11 

Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie prac jakościowo dobrych, zgodnie z postanowieniami umowy oraz 

oświadcza, że nie posiadają one wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią obiekt zrealizowany na 

podstawie przedmiotu zamówienia nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Do 

gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Okres gwarancji będzie trwał do czasu wygaśnięcia okresu gwarancji i rękojmi na roboty budowlane zrealizowane w oparciu 

o przedmiot niniejszej umowy,  lecz nie później niż 30.12.2027r.  

3. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek 

rozwiązań projektowych, których wprowadzenia zażądał. 

4. Zamawiający wykonując uprawnienia wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia wad opracowań 

projektowych dostarczonych przez Wykonawcę może: 
 

1) żądać usunięcia wad i usterek wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin na ich usunięcie a po 

bezskutecznym upływie terminu, może zlecić usunięcie wad i usterek innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy 

2) odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, jeżeli trzykrotnie nienależycie usunie wady dotyczące tego 

samego opracowania projektowego, 
 

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji, jeżeli wniósł reklamacje przed 

upływem tego okresu. 

6. Okres gwarancji lub rękojmi ulega wydłużeniu o czas usuwania wad. 

7. O wykryciu wad w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie. 

8. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę lub nieusunięcia ich w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może usunąć stwierdzone wady na koszt  Wykonawcy, zachowując 

jednocześnie wszelkie uprawnienia do naliczania kar umownych i odszkodowań 

uzupełniających. 

9. Koszty usuwania stwierdzonych wad będą pokrywane przez Zamawiającego w pierwszej kolejności z 

zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. 

10. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi może on żądać od Wykonawcy 

naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jakiej doznał z powodu istnienia wady przedmiotu umowy, chyba, 

że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada. 

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z wadliwie wykonanej 

dokumentacji. Odpowiada również za wady robót budowlanych wynikające z realizowania ich 

na podstawie wadliwego projektu lub wskazówek udzielonych podczas pełnienia nadzoru 

autorskiego. 

12. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie poniósł on w związku z wystąpieniem przerw 

w wykonywaniu robót budowlanych na podstawie przedmiotu umowy i w związku z usuwaniem 

strat w wykonywanych robotach budowlanych, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad 

ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę. 

 

§12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości  lub części umowy w  momencie zaistnienia 

następujących przesłanek: 
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1) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, 

2) gdy Wykonawca nie wykonał umowy lub jej elementu w terminach określonych w § 2 ust. 1 lub w 

harmonogramie rzeczowo- finansowvm stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

3) gdy Wykonawca nie realizuje lub opóźnia się w realizacji robót, przekraczając terminy o 7 

dni, w stosunku do terminów ustalonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym do 

niniejszej umowy pomimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez Zamawiającego do 

realizacji prac zgodnie z umową i nie zaszła żadna z okoliczności określonych w § 7 ust. 1 

umowy, dwukrotnie nienależycie usunie wady dotyczące tego samego opracowania 

projektowego wykonanego w ramach umowy. 

4) gdy Wykonawca trzykrotnie nie zapłaci należytego Podwykonawcom wynagrodzenia oraz w przypadku, 

gdy nastąpiła konieczność dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat Podwykonawcom na 

sumę większą niż 5% wartości umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 1) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy ustali w oparciu o wycenę zawartą w 

ofercie należne Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane prace oraz określi, które opracowania przyjmuje. W 

przypadku odstąpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub części wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

ust. 2 i 3 umowy oraz wynagrodzenia określonego w  harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie w zakresie określonym 

w § 6 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do 

dnia odstąpienia od umowy. 

 

§13  

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części usług podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.  

2. Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie 

uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia projekt umowy o 

podwykonawstwo, a także projekt jej zmian. Projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo 

powinien spełniać wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przewidywać 

termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi.  

3. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca  jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje 

podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak 

nie może być krótszy niż 3 dni. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy  może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia do 

projektu umowy o podwykonawstwo. 

6. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy o  

podwykonawstwo o usługi w terminie 14 dni uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

7. Zgłoszenie  w  powyższym  terminie sprzeciwu  lub zastrzeżeń przez Zamawiającego do proponowanej   umowy 

będzie równoznaczne z odmową udzielenia zgody. 

8. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Zamawiającego, Wykonawca ponownie przedstawi projekt umowy z 

podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 

9. Zamawiający  nakłada na Wykonawcę przedkładania każdej  poświadczonej  za zgodność z oryginałem  kopi 

zawartej umowy z podwykonawcą i dalszym podwykonawcą bez względu na wartość zawartej umowy w 

terminie 7 dni od jej zawarcia. 

10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcami bez wymaganej 

zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 

11. Powyższy tryb udzielenia zgody będzie mieć zastosowanie do wszelkich zmian, uzupełnień oraz aneksów 

do umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. 
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12. Zlecenie wykonania części usług podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonane usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz 

osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim 

samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 

13. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:  

a) zakresu robót przewidzianego do wykonania, 

b) terminów realizacji, 

c) wynagrodzenia i terminów płatności, 

d) rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.  

14. Umowa pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

15. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji usług Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany 

do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem 

terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą lecz w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 

złożenia faktury lub rachunku.  

16. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego mowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są usługi w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na usługi. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w §13 ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 

przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. 

18. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy  zgłoszenie pisemnych uwag 

dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o 

którym mowa w § 13 ust. 16, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag , nie krótszym niż 7 dni od 

dnia dostarczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w § 13 ust.19, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy  lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wskaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy  w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej 

zapłaty lub podmiotu, któremu płynność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 

obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania 

i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

 

§14 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu 

do umowy, chyba że umowa przewiduje inaczej. 

2. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego Wykonawca powiadomi pisemnie 

Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zaistnienia zmiany. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia 

Aneksu do umowy. 

3. Wszelkie sporne sprawy wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy strony będą starały się rozwiązać 

polubownie. W przypadkach nierozstrzygniętych sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo 
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zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. 

z 2019r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

nie stanowią inaczej. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

§15 

Załączniki do umowy 

Załączniki: 

1) Załącznik graficzny  

2) Harmonogram rzeczowo- finansowy. 

 

                    ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 

 


