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 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA NR  

 

zawarta w dniu…………………. pomiędzy: 

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

Nr NIP: 8911623744, 

w imieniu którego działa: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, 

ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 

reprezentowany przez ……………………... – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, działający na podstawie Uchwały Zarządu 

Powiatu Aleksandrowskiego Nr 63/2019 z dnia 01.07.2019r. przy kontrasygnacie: 

…………………. – Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z siedzibą w Odolionie, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

……………………………………………………….……………………………, 

……………………………………………………….……………………………, 

Nr NIP:  ……………………………………, Nr REGON:………………………,  

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………….……………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), została zawarta umowa o następującej 

treści: 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umową,  do realizacji zadania pn. 

Realizacja usługi opracowania dokumentacji projektowych na przebudowy dróg 

powiatowych, Zadanie Nr ……. pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej Nr …………………………………..”, 

zwanego dalej „Zadaniem”, a także do świadczenia innych obowiązków określonych Umową, 

zgodnie ze  specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), stanowiącą załącznik nr 1  

do niniejszej umowy oraz Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik  nr 2  do 

niniejszej umowy, a zobowiązaniu temu odpowiada obowiązek Zamawiającego do odebrania 

Zadania oraz zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia określonego w Umowie. 

2. W ramach Zadania, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

dokumentacji projektowo- kosztorysowej, wg opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

prawnymi oraz uzyskanie przez Wykonawcę niezbędnych uzgodnień, zezwoleń, ostatecznych 
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decyzji administracyjnych w tym o środowiskowych uwarunkowaniach oraz pełnienie 

nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowego Zadania.  

3. Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, będzie zaopatrzona w wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami, jest wzajemnie skoordynowana technicznie oraz że 

została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

4. Do wersji elektronicznej dokumentacji Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć 

oświadczenie o zgodności wersji papierowej  z wersja elektroniczną 

5. W dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanej przez Wykonawcę, nie mogą 

występować nazwy własne materiałów, zgodnie z zasadą, że przedmiotu zamówienia nie 

można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że 

jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą 

wyrazy "lub równoważny" oraz minimalne parametry równoważności.  

6. Szczegółowy i pełny zakres Zadania, w tym etapy opracowywania dokumentacji 

składającej się na Zadanie, został określony w opisie przedmiotu zamówienia.  

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Zadania z należytą starannością, zgodnie z: 

obowiązującymi przepisami, w tym Umową, Polskimi Normami, aktualną wiedzą techniczną, 

zaleceniami i wskazówkami Zamawiającego, specyfikacją istotnych warunków zamówienia 

(SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy. Wykonawca oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane  

w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. Postanowienia tych dokumentów wiążą 

Strony. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada, stosowne uprawnienia oraz niezbędną wiedzę do 

wykonania Zadania. 

3. W celu wykonania Zadania, w zakresie uzyskania decyzji nim objętych, Zamawiający 

udzieli Wykonawcy, stosownego pełnomocnictwa, w terminie ustalonym przez Strony. 

4. Zamawiającym jest Powiat Aleksandrowski, a odbiorcą bezpośrednim przedmiotu umowy 

jest Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa 

Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski, której Dyrektor jest wyznaczony do 

prowadzenia i nadzorowania Zadania. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach 

bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych w zakresie realizacji Zadania jest Pan 

Marcin Ziemecki, tel. 54 282 27 45. 

5. W dacie zawarcia Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie będące w jego 

posiadaniu dane służące do zrealizowania Zadania. 

6. Strony ustalają, że Zadanie w zakresie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę 

zostanie wykonane w formie graficzno-pisemnej w ilości egzemplarzy określonej w opisie 

przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również dostarczyć 

Zamawiającemu Zadanie, w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim, w formie 

elektronicznej na płycie CD, w ilości, zakresie i formie określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia.  
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7. Zadanie w zakresie uzyskania decyzji objętych Zadaniem zostanie zrealizowane w oparciu 

o opracowaną przez Wykonawcę dokumentację. Strony ustalają, że Zadanie w zakresie 

uzyskania wspomnianych decyzji, zostanie wykonane przez Wykonawcę poprzez uzyskanie  

ostatecznych decyzji wraz z załącznikami. 

8. Przekazanie Zamawiającemu Zadania obejmującego dokumentację składającą się na 

Zadanie, w tym dokumentację opracowaną przez Wykonawcę oraz wydane ostateczne 

decyzje składające się na Zadanie, nastąpi protokolarnie w siedzibie Zamawiającego. Przy 

przekazaniu Zadania Wykonawca złoży pisemne oświadczenie, iż objęta Zadaniem 

dokumentacja opracowana przez Wykonawcę jest wykonana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz jest wolna od wad. Podpisane przez Strony protokoły odbioru Zadania 

stanowią wyłączny dowód jego zrealizowania przez Wykonawcę. 

9. Zadanie zostanie odebrane w oparciu o protokół odbioru końcowego. Protokół odbioru 

końcowego zostanie sporządzony po wykonaniu całego Zadania. 

10. Strony przystąpią do końcowego odbioru Zadania w przeciągu 14 od daty zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru Zadania, w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru Zadania zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający 

w przypadku wad Zadania dających się usunąć, może odmówić przyjęcia Zadania, określając 

jednocześnie termin (terminy) usunięcia tych wad i ponownego odbioru Zadania lub może 

przyjąć Zadanie z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru 

i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku wad, których usunąć się 

nie da, Zamawiający może, w przypadku wad istotnych, żądać wykonania Zadania od nowa 

lub odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia 

stwierdzenia takich wad w toku czynności odbioru Zadania, w przypadku zaś wad 

nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

Umową. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Zadania ponosi 

Wykonawca. 

12. Zamawiający sporządza protokół odbioru końcowego Zadania, który podpisują Strony. 

13. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić wszystkie udostępnione mu przez Zamawiającego 

materiały służące do realizacji Zadania bezzwłocznie po wykonaniu całego Zadania. 

 

§ 3. 

1. Strony ustalają, iż dokumentacja składająca się na Zadanie, w tym ostateczne decyzje nim 

objęte, zostanie złożona przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego do dnia 

…………………… r., z zastrzeżeniem, że termin pełnienia nadzoru autorskiego kończy się 

wraz z zakończeniem i odbiorem końcowym robót budowlanych, które będą wykonane na 

podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej Umowy.  

 

§ 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na wszelkie zapytania oferentów 

w trakcie trwania postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych, dotyczące opracowanej przez niego dokumentacji, niezwłocznie, w terminie 
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nie dłuższym niż 48 godzin od momentu ich otrzymania od Zamawiającego pocztą 

elektroniczną lub faksem. Odpowiedzi udzielane będą w pierwszej kolejności pocztą 

elektroniczną, następnie w formie pisemnej lub faksem.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje również 1 aktualizację kompletu kosztorysów,                         

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie późniejszym niż 24 miesiące , licząc od 

daty podpisania bez-usterkowego protokołu przekazania dokumentacji projektowo-

kosztorysowej.  

3. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do 

pełnienia nadzoru autorskiego obejmującego wszystkie branże podczas wykonywania robót 

na podstawie opracowanej dokumentacji, w szczególności poprzez bieżącą i niezwłoczną 

wymianę korespondencji pocztowej i elektronicznej bez ograniczeń oraz uczestniczenie                   

w spotkaniach na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż 

uczestniczenie w spotkaniach wynikających z obowiązków nałożonych na Wykonawcę                    

z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonanie dzieła, określonych w szczególności w art. 638  

w zw. z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, nie będzie traktowane 

jako spotkanie w ramach nadzoru autorskiego.  

4. Zakłada się konieczność … pobytów (zgodnie z ofertą) Wykonawcy na placu budowy lub 

w siedzibie Zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego w toku sprawowania nadzoru.  

5. Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach nadzoru autorskiego, należy pełen 

zakres czynności określonych w przepisach ustawy – Prawo budowlane, a w szczególności:  

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji                              

z dokumentacją projektową,  

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań,  

c) opiniowanie badań geologicznych oraz innych opracowań, związanych z realizowaną 

inwestycją, które będą przedkładane przez wykonawcę robót budowlanych,  

d) uzgadnianie z Zamawiającym, inspektorem nadzoru oraz wykonawcą robót budowlanych 

możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji projektowej,  

e) czuwanie, aby zakres wprowadzonych rozwiązań zamiennych nie spowodował istotnej 

zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia 

na budowę,  

f) udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania dotyczące 

przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień,  

g) uczestniczenie – na wezwanie – w komisjach, naradach technicznych i innych spotkaniach 

organizowanych przez Zamawiającego,  

h) udział w czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz 

mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych przez 

poszczególne obiekty budowlane,  

i) udzielanie wszelkich wyjaśnień merytorycznych na wezwanie właściwych organów 

nadzoru budowlanego.  
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6. Wszystkie czynności i dokumenty będą musiały zostać wykonane niezwłocznie po 

zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności 

opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym:  

1) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust. 5 lit. a, b i f wynosi nie 

więcej niż 3 dni robocze,  

2) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust. 5 lit. c wynosi nie więcej 

niż 5 dni roboczych,  

3) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust. 5 lit. d będzie każdorazowo 

określany przez Zamawiającego w wezwaniu do ich wykonania,  

4) Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się w siedzibie Zamawiającego lub na 

terenie budowy w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili otrzymania pisemnego 

zawiadomienia o konieczności przybycia. Zawiadomienie może być również dokonane za 

pomocą faksu lub wiadomości e-mail.  

7. W uzasadnionych przypadkach terminy, o których mowa w ust. 6, będą mogły zostać 

wydłużone za zgodą Zamawiającego.  

8. Do Wykonawcy będzie należało również dokonywanie, na polecenie Zamawiającego, 

wszelkich wyjaśnień oraz sporządzanie analiz. 

 

§ 4. 

1. W ramach wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Zadania Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018r. poz. 1191, 

z późn. zm.), wytworzonych w trakcie realizacji Zadania, w szczególności takich jak: mapy, 

wykresy, rysunki, plany, raporty, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy 

realizacji Umowy, zwanych dalej utworami oraz zezwala na wykonywanie przez 

Zamawiającego praw zależnych tj. zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie 

z opracowań utworów. 

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

wszystkich pól eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie: 

1) wykorzystywania utworów przez Zamawiającego oraz osoby trzecie w celach związanych 

z realizacją zadań Zamawiającego (w szczególności w celu wykonywania i korzystania 

z obiektów będących przedmiotem utworów), 

2) utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi znanymi technikami w tym technikami 

cyfrowymi i drukarskimi i na wszelkich rodzajach nośników, 

3) wprowadzania utworów do obrotu, 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

Internetu, 

5) wprowadzania zmian (w tym min.: aktualizacji, adaptacji, przeróbek) utworów oraz 

wykorzystywania utworów do wykonywania nowych opracowań, 
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6) tłumaczenia utworów, 

7) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. W ramach wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Zadania: 

1) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do 

utworów (w tym m.in. do wprowadzania zmian i sprawowania nadzoru autorskiego przez 

inny podmiot) oraz ich opracowań i dalszych opracowań i w przypadku wykonywania tych 

praw przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione, zobowiązuje się do 

niewykonywania osobistych praw autorskich, 

2) równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy (nośników), na których zostały one utrwalone, 

3) Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego 

paragrafu oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający został 

upoważniony przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał ustawy z dnia 4 

lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób trzecich,  

a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń. 

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje 

z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy poszczególnych utworów (dokumentacji) 

składających się na Zadanie oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby 

egzemplarzy. 

 

§ 5. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

i opisem przedmiotu zamówienia dotyczącymi wykonania Zadania i nie wnosi, co do nich 

żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 6. 

1. Wykonawca z tytułu zrealizowania Zadania otrzyma wynagrodzenie łączne 

nieprzekraczające kwoty ……………………………. zł brutto (słownie: 

……………………………. …../…… złotych). Kwota ta zawiera należny podatek od 

towarów i usług VAT. 

2. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje  m.in. przeniesienie praw własności przedmiotu 

umowy, majątkowych praw autorskich, wykonywanie nadzoru autorskiego, czyli obejmuje 

wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu umowy.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

 

§ 7. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu Umowy płatne będzie w oparciu o wyłącznie jedną 

fakturę, tj. fakturę końcową, wystawioną przez Wykonawcę. 
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2. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 

sporządzony po wykonaniu całego Zadania, podpisany przez Strony wraz 

z załączonym/załączonymi do niego oświadczeniem/oświadczeniami, o którym/których 

mowa w § 2 ust. 8. 

3. Faktura będzie wystawiona na: 

Nabywcę: Powiat Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP 

8911623744 

Odbiorcę: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą  

w Odolionie. 

4. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek 

bankowy wskazane w treści faktury, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za dzień zapłaty uważa się dzień 

dokonania polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy, jest to jednocześnie dzień 

obciążenia rachunku Zarządu Dróg Powiatowych. 

5. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury. 

 

§ 8. 

1. 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 bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie 

w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w ust. 1. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wykonane Zadanie w zakresie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę na podstawie 

Umowy. Do rękojmi stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), z uwzględnieniem zapisów Umowy. 

2. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy,  licząc od 

daty odbioru Zadania.  

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad Zadania 

w zakresie dokumentacji wskazanej w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Odbiór poprawionego Zadania nastąpi na podstawie protokołu. 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 

Zamawiający jest upoważniony do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru 

Zamawiającego, na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 10. 

1. W przypadku stwierdzenia wad w odebranym Zadaniu, Zamawiający może wstrzymać się 

z zapłatą Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane Zadnie, do czasu usunięcia wad Zadania 

we wspomnianym zakresie. 

2. W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę 

z obowiązków wynikających z Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

tak w części jak i w całości. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku 

wskazanym w zdaniu poprzednim, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu przyczyny określonej w zdaniu poprzednim. W razie odstąpienia od Umowy 

w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w tym w przypadku wskazanym w § 2 

ust. 11, Zamawiający jest zwolniony od zwrotów kosztów, które zostały poniesione przez 

Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej 

wskutek wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielanych w ramach 

nadzoru autorskiego, co będzie skutkowało nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach 

parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

 

§ 11. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze, jeżeli 

Zamawiający odstąpi w całości od Umowy z przyczyny wskazanej § 10 ust. 2 Umowy, w tym 

także gdy Zamawiający odstąpi w całości od Umowy w przypadku wskazanym w § 2 ust. 11, 

2) 5 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze, jeżeli 

Zamawiający odstąpi w części od Umowy z przyczyny wskazanej § 10 ust. 2, w tym także 

gdy Zamawiający odstąpi w części od Umowy w przypadku wskazanym w § 2 ust. 11, 

3) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w złożeniu w siedzibie Zamawiającego dokumentacji 

składającej się na Zadanie, 

4) 0,5% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad całego bądź części Zadania w zakresie 

dotyczącym dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę na podstawie Umowy, 

5) 0,1% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązku wskazanego w § 13 ust. 6. 

6) z tytułu braku realizacji obowiązków wynikających z konieczności pełnienia nadzoru 

autorskiego, określonych w § 4 ust. 3–6 – w wysokości 300 złotych za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych 

w ust. 1 pkt 2-6) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 

Umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez 
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Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane 

z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych od Wykonawcy kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 12. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 13. 

Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie 

uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i 

dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

przepisów prawa Unii Europejskiej. 

 

§ 14. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

§ 15. 

Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony 

o zmianie swego adresu wskazanego w Umowie. W razie uchybienia temu obowiązkowi 

przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie 

doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej 

Stronie. 

 

§ 16. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w 

chwili zawierania umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz 
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zwaloryzowania wartości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze zmiany urzędowych 

stawek podatku od towaru i usług (VAT). 

3. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest wystąpienie 

okoliczności niezależnych od Stron Umowy, uniemożliwiających wykonanie Umowy 

w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności 

uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy ciąży na stronie umowy 

wnioskującej o wprowadzenie zmiany. 

4. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się 

w szczególności: 

1) działanie siły wyższej, 

2) przedłużenie procedur administracyjnych koniecznych do przeprowadzenia w celu 

wykonania przedmiotu umowy ponad terminy ustawowe, określone w kodeksie postępowania 

administracyjnego [k.p.a.] z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem 

dopełnienia przez Wykonawcę wszelkich wymogów formalno-prawnych, proceduralnych 

oraz dochodzenia terminów, wynikających z tych procedur. 

3) zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczących środków finansowych, 

przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy. 

5. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Umowy a treścią opisu przedmiotu 

zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

6. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki. 

 

§ 17. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 18. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy: ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

§ 19. 

Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:     WYKONAWCA: 
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