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Umowa Nr ZKS.272……...2016 - projekt 1 

Zawarta w dniu ……2016r. w Piławie Górnej  

pomiędzy:  

Gminą Piława Górna  

z siedzibą : 58 – 240 Piława Górna ul. Piastowska 69 

NIP 882-10-08-231  

reprezentowaną przez :  

Burmistrza Piławy Górnej Zuzannę Bielawską 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Surdyk  

zwaną dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a ……………………………. 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  

…………………………………. 

z siedzibą w: …………………………….. 

NIP …………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy prawo zamówień publicznych stosownie do rozstrzygnięcia 

wyboru ofert cenowych dla wymienionego zadania Nr ZKS.272……..2016, w wyniku którego 

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta ww. Wykonawcy strony zawierają umowę, 

zwaną w dalszej części Umową, następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach zadania  

„Urządzenie i doposażenie gminnych placów zabaw w Piławie Górnej”  - Urządzenie i 

doposażenie placu zabaw przy ul. Kośmińskiej  w Piławie Górnej 

2. Przedmiot umowy obejmuje: 

1) Sporządzenie Projektów budowlanych (po 4 egz.) w zakresie uwzględniającym 

specyfikę robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. 

2) Sporządzenie kosztorysu (2 egz.) obejmującego: 

 zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztów; 

 przedmiary robót; 

 szczegółowe kosztorysy inwestorskie. 

3) Zamawiający, po odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia, może dwukrotnie 

wystąpić do Wykonawcy o aktualizację wykonanych kosztorysów Wykonawca wykona 

aktualizację bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach wynagrodzenia. 

4) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.). 

5) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) (2 egz.). 

6) Wszystkie opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostaną wykonane 

w wersji drukowanej w ilości egzemplarzy podanej powyżej oraz w wersji 

elektronicznej w ogólnodostępnych formatach obsługiwanych przez pakiet Office (doc, 

xls, PDF) oraz Norma dla dokumentacji kosztorysowej, zapisanych na nośniku typu 

CD-R lub pendrive. Treść wersji elektronicznej dokumentacji musi być taka sama jak 

treść wersji drukowanej. 

7) Jeżeli z przepisów prawa wyniknęłaby konieczność sporządzenia większej ilości 

egzemplarzy dokumentacji, niż wskazano powyżej, Wykonawca sporządza je w ramach 

przedmiotu zamówienia i w ramach wynagrodzenia umownego. 
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8) Przedmiot zamówienia obejmuje dokonanie przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego zgłoszenia robót. 

9) Podmiot, który będzie realizował zadanie inwestycyjne w oparciu o dokumentację 

projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, zostanie wyłoniony 

w drodze postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi być zgodna z zapisami 

Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W związku z powyższym nie można stosować opisów, które utrudniałyby uczciwą 

konkurencję, nie można w dokumentacji projektowej i kosztorysowej używać do 

opisów znaków towarowych, patentów lub pochodzenia stosowanych materiałów, 

chyba że jest to uzasadnione ich specyfiką i nie można ich opisać za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, wówczas wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć 

wyrazy „lub równoważny”, przy czym Wykonawca musi określić wtedy stopień 

równoważności. Wykonawca opisuje wtedy w dokumentacji kryteria, które 

potwierdzają zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych 

w rozwiązaniu równoważnym z wymaganymi cechami technicznymi, jakościowymi lub 

funkcjonalnymi zawartymi w rozwiązaniu opisywanym za pomocą m.in. znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia.   

    Odpowiedni stopień doprecyzowania wymagań w opisie rozwiązania równoważnego 

umożliwia precyzyjną ocenę spełnienia warunku równoważności.  

    Niezbędne jest, aby taki opis był sporządzony w sposób jasny, zrozumiały i zawierający 

wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty przez podmiot 

będący wykonawcą robót budowlanych. 

10) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, polskimi normami oraz obowiązującymi 

przepisami prawa.  

11) Pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym mapy, leży po stronie Wykonawcy. 

12) Pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami i normami oraz została wykonana w stanie kompletnym. 

13) Pisemne oświadczenie, że przedłożony projekt budowlany i wykonawczy w wersji 

papierowej jest zgodny z załączoną wersją elektroniczną. 

14) Pisemne oświadczenie, że w projekcie, przedmiarach i kosztorysach inwestorskich nie 

zostały użyte żadne nazwy własne materiałów, urządzeń i wytwórców lub w przypadku 

gdy zastosowanie było uzasadnione specyfika produktów lub materiałów oświadcza, że 

użyto ich zgodnie z zasadami unikania utrudniania uczciwej konkurencji, stosując 

odpowiednie opisy. 

15) Przedmiot zamówienia powinien umożliwić prawidłową realizację zadania i zawierać 

komplet uzgodnień i opinii wynikających z warunków technicznych, przepisów Prawa 

Budowlanego oraz innych przepisów, norm a także spełnić warunki do pozyskania 

złożenia zgłoszenia robót, realizacji, odbioru i dopuszczenia do użytkowania. 

Wykonany projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu, o którym mowa w § 1, zgodnie ze 

zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami 

realizowanymi w oparciu o ten projekt. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową w 4-ech 

egzemplarzach oraz na płycie CD w formacie PDF (kosztorysy ślepe w programie 

umożliwiającym modyfikacje).  
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3. Wykonawca przekaże dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru 

oraz z pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową  

i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

§ 3 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.06.2016 r. 

2. Za termin rozpoczęcia prac projektowych przyjmuje się datę podpisania niniejszej 

umowy. 

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 

umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy. 

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia 

za przedmiot umowy. 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, określonego w §1, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ………………. zł netto. 

Słownie: ……………..złotych 

Wartość podatku VAT zgodnie z ofertą z dnia ……………….% 

Wartość brutto z VAT: ……………..zł 

Słownie: ……………………….. złotych 

Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi fakturą końcową. 

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na konto: 

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

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na prace projektowe do czasu zakończenia robót 

realizowanych w oparciu o projekt będący przedmiotem umowy. 

2. Warunki odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej: 

2.1 Zamawiający przyjmie, za potwierdzeniem Dokumentację projektową i kosztorysową. 

Przyjęcie Dokumentacji przez Zamawiającego nie jest równoznaczne z odbiorem prac  

i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury. 

2.2. W terminie 10 dni od dnia przyjęcia Dokumentacji Zamawiający dokona  

jej sprawdzenia pod kątem zgodności z Umową, w tym występowania ewentualnych wad.  

2.3 Zamawiający wskaże Wykonawcy dostrzeżone wady. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

usunięcie wad wskazanych przez Zamawiającego oraz sprawdzenie opracowania pod 

kątem występowania innych wad nie dostrzeżonych przez Zamawiającego. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy na piśmie informacje na temat dostrzeżonych wad, które 

Wykonawca musi usunąć we wskazanym terminie. Niedostrzeżenie wady przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia i odpowiedzialności 

za negatywne skutki jakie te wady mogą wywołać, także podczas realizacji robót 

budowlanych. 

2.4 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności opracowania  

z przedmiotem Umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 7 dni na usunięcie 

wad i niezgodności występujących w opracowaniu. 

2.5 W przypadku odmowy usunięcia wad lub niezgodności z przedmiotem umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający odstąpi od Umowy i zwróci Wykonawcy wadliwe 

opracowanie. 



 4 

2.6 Po przeanalizowaniu Dokumentacji przez Zamawiającego i stwierdzeniu jej 

poprawności – braku wad i zgodności z zawartą Umową, Zamawiający potwierdzi odbiór 

opracowania na protokole odbioru. 

§ 6 

1. Za nie wykonanie lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy wykonawca zapłaci 

następujące kary umowne: 

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

 a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

 b) opóźnienia w usunięciu wad pracy projektowej w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony 

terminu na usunięcie wad, 

   c) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%  

 wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto,  

3. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji podanego w § 3 o 30 dni 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie uzgodnionym przez strony. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

1.1 zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w §3 w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy po ich uwzględnieniu przez Zamawiającego,  

szczególnie w przypadku gdy: 

a)  Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszerzy. 

b) zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki projektowania z powodu zmiany 

przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej 

umowy. 

c) jeżeli powstały opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 

dające się _przypisać Zamawiającemu lub personelowi Zamawiającego,  

d) z przyczyny siły wyższej. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie 

pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Nie wymaga się zmiany treści umowy w sytuacji zmiany siedziby firmy Wykonawcy 

lub Zamawiającego, w przypadku otrzymania pisemnego zawiadomienia o zaistniałej 

zmianie, 

§ 8 
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Z chwilą przekazania wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiającemu, Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie wynikające z ustawy o prawie 

autorskim bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający będzie mógł korzystać z 

dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji w tym w szczególności powielać dowolną 

techniką  i przekazywać podmiotom zainteresowanym realizacją robót. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 10 

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla Zamawiającego. 

§ 11 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy. 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 
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Umowa Nr ZKS.272……...2016 - projekt -2 

Zawarta w dniu ……2016r. w Piławie Górnej  

pomiędzy:  

Gminą Piława Górna  

z siedzibą : 58 – 240 Piława Górna ul. Piastowska 69 

NIP 882-10-08-231  

reprezentowaną przez :  

Burmistrza Piławy Górnej Zuzannę Bielawską 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Surdyk  

zwaną dalszej części umowy „Zamawiającym” 

a ……………………………. 

prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą  

…………………………………. 

z siedzibą w: …………………………….. 

NIP …………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

Na podstawie art. 4 pkt.8 Ustawy prawo zamówień publicznych stosownie do rozstrzygnięcia 

wyboru ofert cenowych dla wymienionego zadania Nr ZKS.272……..2016, w wyniku którego 

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta ww. Wykonawcy strony zawierają umowę, 

zwaną w dalszej części Umową, następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

Opracowanie dokumentacji projektowych w ramach zadania  

„Urządzenie i doposażenie gminnych placów zabaw w Piławie Górnej”  - Urządzenie 

placu zabaw przy ul. Cichej w Piławie Górnej 

1. Przedmiot umowy obejmuje: 

16) Sporządzenie Projektów budowlanych (po 4 egz.) w zakresie uwzględniającym 

specyfikę robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. 

1) Sporządzenie kosztorysu (2 egz.) obejmującego: 

 zbiorcze szacunkowe zestawienie kosztów; 

 przedmiary robót; 

 szczegółowe kosztorysy inwestorskie. 

Zamawiający, po odbiorze wykonanego przedmiotu zamówienia, może 

dwukrotnie wystąpić do Wykonawcy o aktualizację wykonanych kosztorysów 

Wykonawca wykona aktualizację bez dodatkowego wynagrodzenia, w ramach 

wynagrodzenia. 

2) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.). 

3) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz) (2 egz.). 

4) Wszystkie opracowania wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostaną 
wykonane w wersji drukowanej w ilości egzemplarzy podanej powyżej oraz w 

wersji elektronicznej w ogólnodostępnych formatach obsługiwanych przez pakiet 

Office (doc, xls, PDF) oraz Norma dla dokumentacji kosztorysowej, zapisanych 

na nośniku typu CD-R lub pendrive. Treść wersji elektronicznej dokumentacji 

musi być taka sama jak treść wersji drukowanej. 
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5) Jeżeli z przepisów prawa wyniknęłaby konieczność sporządzenia większej ilości 

egzemplarzy dokumentacji, niż wskazano powyżej, Wykonawca sporządza je 

w ramach przedmiotu zamówienia i w ramach wynagrodzenia umownego. 

6) Przedmiot zamówienia obejmuje dokonanie przez Wykonawcę w imieniu 

Zamawiającego zgłoszenia robót. 

7) Podmiot, który będzie realizował zadanie inwestycyjne w oparciu o dokumentację 

projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia, zostanie wyłoniony 

w drodze postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi być 

zgodna z zapisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W związku z powyższym nie można stosować opisów, które utrudniałyby 

uczciwą konkurencję, nie można w dokumentacji projektowej i kosztorysowej 

używać do opisów znaków towarowych, patentów lub pochodzenia stosowanych 

materiałów, chyba że jest to uzasadnione ich specyfiką i nie można ich opisać za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń, wówczas wskazaniu takiemu muszą 

towarzyszyć wyrazy „lub równoważny”, przy czym Wykonawca musi określić 

wtedy stopień równoważności. Wykonawca opisuje wtedy w dokumentacji 

kryteria, które potwierdzają zgodność cech technicznych, jakościowych lub 

funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniu równoważnym z wymaganymi cechami 

technicznymi, jakościowymi lub funkcjonalnymi zawartymi w rozwiązaniu 

opisywanym za pomocą m.in. znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.   

Odpowiedni stopień doprecyzowania wymagań w opisie rozwiązania 

równoważnego umożliwia precyzyjną ocenę spełnienia warunku równoważności.  

Niezbędne jest, aby taki opis był sporządzony w sposób jasny, zrozumiały 

i zawierający wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego sporządzenia 

oferty przez podmiot będący wykonawcą robót budowlanych. 

8) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie 

z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, polskimi normami oraz 

obowiązującymi przepisami prawa.  

9) Pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów do wykonania przedmiotu 

zamówienia, w tym mapy, leży po stronie Wykonawcy. 

10) Pisemne oświadczenie, że dokumentacja została wykonana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz została wykonana w stanie 

kompletnym. 

11) Pisemne oświadczenie, że przedłożony projekt budowlany i wykonawczy 

w wersji papierowej jest zgodny z załączoną wersją elektroniczną. 

12) Pisemne oświadczenie, że w projekcie, przedmiarach i kosztorysach 

inwestorskich nie zostały użyte żadne nazwy własne materiałów, urządzeń 

i wytwórców lub w przypadku gdy zastosowanie było uzasadnione specyfika 

produktów lub materiałów oświadcza, że użyto ich zgodnie z zasadami unikania 

utrudniania uczciwej konkurencji, stosując odpowiednie opisy. 

13) Przedmiot zamówienia powinien umożliwić prawidłową realizację zadania i 

zawierać komplet uzgodnień i opinii wynikających z warunków technicznych, 

przepisów Prawa Budowlanego oraz innych przepisów, norm a także spełnić 

warunki do pozyskania złożenia zgłoszenia robót, realizacji, odbioru i 

dopuszczenia do użytkowania. 

Wykonany projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu, o którym mowa w § 1, zgodnie ze 

zleceniem Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi 
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przepisami i normami oraz do sprawowania nadzoru autorskiego nad robotami 

realizowanymi w oparciu o ten projekt. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową w 4-ech 

egzemplarzach oraz na płycie CD w formacie PDF (kosztorysy ślepe w programie 

umożliwiającym modyfikacje).  

3. Wykonawca przekaże dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru 

oraz z pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z Umową  

i obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi. 

§ 3 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień 30.06.2016 r. 

2. Za termin rozpoczęcia prac projektowych przyjmuje się datę podpisania niniejszej umowy. 

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 

umowy jest protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy. 

4. Protokół, o którym mowa w ust. 3, stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za 

przedmiot umowy. 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, określonego w §1, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie: ………………. zł netto. 

Słownie: ……………..złotych 

Wartość podatku VAT zgodnie z ofertą z dnia ……………….% 

Wartość brutto z VAT: ……………..zł 

Słownie: ……………………….. złotych 

2. Strony ustalają, że rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi fakturą 

końcową. 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy przekazane będzie na konto: 

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

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

§ 5 

1. Wykonawca udziela gwarancji na prace projektowe do czasu zakończenia robót 

realizowanych w oparciu o projekt będący przedmiotem umowy. 

2. Warunki odbioru dokumentacji projektowej i kosztorysowej: 

2.1 Zamawiający przyjmie, za potwierdzeniem Dokumentację projektową i kosztorysową. 

Przyjęcie Dokumentacji przez Zamawiającego nie jest równoznaczne z odbiorem prac  

i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury. 

2.2. W terminie 10 dni od dnia przyjęcia Dokumentacji Zamawiający dokona  

jej sprawdzenia pod kątem zgodności z Umową, w tym występowania ewentualnych wad.  

2.3 Zamawiający wskaże Wykonawcy dostrzeżone wady. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

usunięcie wad wskazanych przez Zamawiającego oraz sprawdzenie opracowania pod 

kątem występowania innych wad nie dostrzeżonych przez Zamawiającego. Zamawiający 

przekaże Wykonawcy na piśmie informacje na temat dostrzeżonych wad, które 

Wykonawca musi usunąć we wskazanym terminie. Niedostrzeżenie wady przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich usunięcia i odpowiedzialności 

za negatywne skutki jakie te wady mogą wywołać, także podczas realizacji robót 

budowlanych. 
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2.4 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub niezgodności opracowania  

z przedmiotem Umowy, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin 7 dni na usunięcie 

wad i niezgodności występujących w opracowaniu. 

2.5 W przypadku odmowy usunięcia wad lub niezgodności z przedmiotem umowy przez 

Wykonawcę, Zamawiający odstąpi od Umowy i zwróci Wykonawcy wadliwe 

opracowanie. 

2.6 Po przeanalizowaniu Dokumentacji przez Zamawiającego i stwierdzeniu jej 

poprawności – braku wad i zgodności z zawartą Umową, Zamawiający potwierdzi odbiór 

opracowania na protokole odbioru. 

§ 6 

1. Za nie wykonanie lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy wykonawca zapłaci 

następujące kary umowne: 

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

 a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 

 b) opóźnienia w usunięciu wad pracy projektowej w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez strony 

terminu na usunięcie wad, 

   c) odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10%  

 wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej Wykonawcy z tytułu 

odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto,  

3. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu realizacji podanego w § 3 o 30 dni 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie uzgodnionym przez strony. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

1.1 zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w §3 w przypadku zaistnienia 

okoliczności niezależnych od Wykonawcy po ich uwzględnieniu przez Zamawiającego,  

szczególnie w przypadku gdy: 

a)  Zamawiający zmieni w istotny sposób przedmiot umowy lub go rozszerzy. 

b) zmienią się w trakcie wykonywania umowy warunki projektowania z powodu zmiany 

przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu niniejszej 

umowy. 

c) jeżeli powstały opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub 

dające się _przypisać Zamawiającemu lub personelowi Zamawiającego,  

d) z przyczyny siły wyższej. 
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2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

3. Nie wymaga się zmiany treści umowy w sytuacji zmiany siedziby firmy Wykonawcy 

lub Zamawiającego, w przypadku otrzymania pisemnego zawiadomienia o zaistniałej 

zmianie, 

§ 8 

Z chwilą przekazania wykonanego przedmiotu Umowy Zamawiającemu, Wykonawca 

przekazuje Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie wynikające z ustawy o prawie 

autorskim bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający będzie mógł korzystać z 

dokumentacji na wszelkich polach eksploatacji w tym w szczególności powielać dowolną 

techniką  i przekazywać podmiotom zainteresowanym realizacją robót. 

§ 9 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.  

§ 10 

Wszelkie spory mogące powstać w związku z wykonaniem niniejszej umowy Strony poddają 

rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla Zamawiającego. 

§ 11 

Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy. 

§ 12 

Umowę niniejszą sporządza się w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego trzy 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 

ZAMAWIAJĄCY  WYKONAWCA 

 

 


