
Załącznik Nr 5 do SIWZ

UMOWA NR  .......

zawarta w Opolu Lubelskim w dniu ….............................. pomiędzy:

Powiatowym  Centrum  Zdrowia  Spółka  z  ograniczoną  odpowiedzialnością,  24-300  Opole
Lubelskie, ul. Przemysłowa 4a, wpisanym do Rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez
Sąd  Rejonowy  Lublin  –  Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku  pod  numerem  KRS
0000487468, gdzie znajduje się dokumentacja spółki, Kapitał zakładowy 27.789.000,00 zł,
NIP:  7171830083,  REGON:  431019069  zwaną  w  dalszej  treści  „Zamawiający”,
reprezentowaną przez:
Prezesa Zarządu Gabriela Maja
Wiceprezesa Zarządu Konrada Sawickiego

a  

............................................ z siedzibą w ....................... przy ul. ............................................,
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  ............................................ NIP: …….,
reprezentowanym przez .................................., 
LUB 
......................................................................,  przedsiębiorcą  wpisanym  do  Centralnej
Ewidencji  i  Informacji  o  Działalności  Gospodarczej  RP,  działającym  pod
nazwą  .......................................................  z  siedzibą  w  .........................  przy
ul. .............................  NIP: ....................................., 
zwanym dalej Wykonawcą

§ 1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest:
1) Zakres podstawowy: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej

modernizacji  części budynków Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia  w Opolu
Lubelskim sp. z o.o. (budynki w Opolu Lubelskim i w Poniatowie), wraz z robotami
towarzyszącymi  w  niezbędnym  zakresie,  w  celu  wykonania  robót  budowlanych
zgodnie z warunkami technicznymi, wiedzą techniczną, z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186.), oraz aktami wy-
konawczymi do w/w ustawy, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowią-
cym zał. nr 1 do umowy;

2) W ramach prawa opcji:  sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20
ust. 1 pkt 4 Prawo budowlanego, nad realizacją robót budowlanych objętych wyko-
naną dokumentacją projektową.

2. Dokumentację projektową objęta przedmiotem zamówienia należy sporządzić w dwóch
niezależnych, lecz kompatybilnych i uzupełniających się opracowaniach (Zadań):
1) dokumentacja projektowa objęta Zadaniem A powinna obejmować swoim zakresem

przedmiot Projektu p.n. „Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum
Zdrowia w Opolu Lubelskim Sp. z o.o. w lokalizacji  Poniatowa oraz Opole Lubel-
skie”. Stan projektowany określony jest w dokumentacji technicznej i obejmuje swo-
im zakresem pomieszczenia przeznaczone do remontu ujęte w Projekcie p.n. „Opty-
malizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim
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Sp. z o.o. w lokalizacji Poniatowa oraz Opole Lubelskie”. Zakres ujęty w dokumenta-
cji projektowej dla Zadania A powinien odpowiadać wskaźnikom ujętym we wniosku
o dofinansowanie. Szczegóły rozdziału poszczególnych opracować do ustalenia z
Zamawiającym.

2) dokumentacja projektowa objęta Zadaniem B powinna obejmować swoim zakresem
pozostały zakres przedmiotu zamówienia niebędący przedmiotem w/w Projektu a
wynikający z dokumentacji technicznej.

3. Zakresy, które powinna objąć dokumentacja w ramach Zadania A oraz Zadania B, okre-
śla zał. nr 1 do Umowy. Szczegółowy podział zakresu poszczególnych opracowań w ra-
mach obu Zadań wskazanych w ust. 2 wymaga uzgodnienia z Zamawiającym.

4. Przedmiot  umowy  należy  wykonać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  tym
w szczególności z:

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), 
2) rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   23   czerwca   2003   r.   w

sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu
bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 

3) rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2   września   2004   r.   w
sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (t. j.:  Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 

4) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonu-
jącego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 595), 

5) rozporządzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.
j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 

6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (w  sprawie  określe-
nia  metod   i  podstaw  sporządzania   kosztorysu   inwestorskiego,   obliczania   pla-
nowanych   kosztów   prac  projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 2004 r., Nr 130,
poz. 1389), 

7) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002 r. w  sprawie  wa-
runków   technicznych,  jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j.:
Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),

8) polskimi  normami  przenoszącymi  normy  europejskie  lub  normami  innych  państw
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wiedzą techniczną i sztuką
budowlaną.

5. Wykonawca zobowiązuje się również wykonać inne opracowania, nie wymienione wyżej,
a niezbędne do realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego objętego dokumentacją pro-
jektową i wynikające z przyjętych rozwiązań projektowych, których obowiązek posiada-
nia przez Zamawiającego przy prowadzeniu przedmiotowej inwestycji nakładają obowią-
zujące przepisy prawa w tym zakresie.

6. Jeżeli  do realizacji  robót  budowlanych objętych dokumentacją projektową stanowiącą
przedmiot umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie wymagane uzyskanie
odpowiednich pozwoleń, decyzji i uzgodnień lub też dokonanie zgłoszeń (w szczególno-
ści  uzyskanie pozwolenia na budowę /  zgłoszenie wykonywania  robót  budowlanych),
Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania oraz przekazania Zamawiającemu
wszelkich  wniosków,  dokumentów  i  oświadczeń  wymaganych  do  uzyskania  tych
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decyzji / dokonania zgłoszeń. Jeżeli zgodnie z obowiązującymi przepisami, realizacja ro-
bót budowlanych objętych dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot umowy nie
będzie wymagała uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonywania robót
budowlanych, Wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu wraz z
dokumentacją projektową oświadczenia projektantów, że realizacja robót budowlanych
objętych dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot umowy nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia wykonywania robót.

7. Wykonawca będzie zobowiązany do czynnego udziału w postępowaniach mających na
celu uzyskanie przez Zamawiającego decyzji, zezwoleń i uzgodnień koniecznych do roz-
poczęcia realizacji robót (w tym decyzji o pozwoleniu na budowę, jeżeli będzie wymaga-
na). W tym zakresie, obowiązkiem Wykonawcy będzie w szczególności:
1) udzielanie wyjaśnień, w formie i terminie określonym przez Zamawiającego;
2) przygotowanie  oraz  przekazanie  Zamawiającemu  dodatkowych  dokumentów,

oświadczeń, w formie i terminie określonym przez Zamawiającego.
8. Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszej umowy będzie stanowiła opis przedmiotu

zamówienia w postepowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na wykonanie robót
budowlanych, w związku z czym musi zostać sporządzona z zachowaniem wymogów
wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 29 i n. ustawy Prawo zamó-
wień publicznych).

9. Przy opisywaniu rozwiązań projektowych wykonawca nie będzie wskazywał znaków to-
warowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmio-
tu zamówienia oraz nie może opisać urządzenia lub materiału za pomocą dostatecznie
dokładnych określeń. W takim wypadku we wszelkich dokumentach składających się na
wykonaną dokumentację projektową, w każdym takim przypadku należy zawrzeć okre-
ślenie  „lub równoważny”. Wykonawca jest obowiązany do sporządzenia i przedłożenia
Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową zestawienie wszystkich użytych nazw
produktu, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z dokładnym opisem wymaga-
nych parametrów, opisujących warunki równoważności, a także ze szczegółowym uza-
sadnieniem wykazującym, że wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia
jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia oraz nie może opisać urządzenia lub
materiału za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Jeżeli w dokumentacji projekto-
wej nie zostały użyte nazwy handlowe, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, Wyko-
nawca  jest  zobowiązany  do  złożenia  wraz  z  dokumentacją  projektową  stosownego
oświadczenia potwierdzającego w tym zakresie.

10. Jeżeli na skutek sporządzenia dokumentacji projektowej z naruszeniem §1 ust. 8 lub 9
Zamawiający dozna jakiejkolwiek szkody (np. w postaci korekty dofinansowania, kary fi-
nansowej),  Wykonawca zobowiązuje się do jej pełnego naprawienia, w szczególności
zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości odpowiadającej kwocie wynikają-
cej z nałożonej korekty lub kary finansowej.

11. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji umowy w zakresie wskazanym w §1 ust.
1 pkt 2 (prawo opcji), co Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje bez zastrze-
żeń. Wykonanie usług w zakresie prawa opcji będzie zlecane z zachowaniem następują-
cych zasad:
1) Zamawiający jest uprawniony do braku realizacji umowy w tym zakresie, a Wyko-

nawcy z tego tytułu nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia.
2) Zamawiający może skorzystać z prawa opcji więcej niż jeden raz, w całości lub w

części (w szczególności w odniesieniu do dokumentacji projektowej dotyczącej tylko
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jednego z Zakresów wskazanych w §1 ust. 2, lub też w odniesieniu do niektórych
usług wskazanych w §1 ust. 1 pkt 2 lit. a lub lit. b).

3) Skorzystanie  z  prawa opcji  lub  jego  części  (w odniesieniu  do jednego  Zakresu)
przez Zamawiającego wymaga złożenia stosownego oświadczenia w formie pisem-
nej, określającego również zakres prawa opcji do wykonania.

4) Wynagrodzenie za wykonanie usługi w ramach prawa opcji  będzie przysługiwało
Wykonawcy wyłącznie w przypadku faktycznego wykonania umowy w tym zakresie
przez Wykonawcę. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zobowiązanie
Zamawiającego do zlecenia pełnienia nadzoru autorskiego, jeżeli Zamawiający zleci
te usługi innemu podmiotowi.

12. Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu umowy,
2) zobowiązuje  się  zrealizować  przedmiot  umowy zgodnie  z  zasadami  współczesnej

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej umo-
wy.

13. Wykonawca  zrealizuje  przedmiot  umowy  osobiście  /  przy  udziale  podwykonawców
w następującym zakresie: ………………

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców
dotyczące przedmiotu umowy.

15. Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o
zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywa-
nia przedmiotu umowy.

§ 2
OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) opracowanie  dokumentacji  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawnymi  oraz

zgodnie  z  informacjami  i  dokumentami  przekazanymi  przez  Zamawiającego
oraz z należytą starannością wynikającą z wiedzy technicznej;

2) uzyskanie  wymaganych  opinii,  uzgodnień  i  sprawdzeń  rozwiązań  projektowych
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów;

3) dokonanie aktualizacji  kosztorysów inwestorskich lub innych dokumentów opraco-
wanych przez Wykonawcę w toku wykonywania  umowy,  w przypadku utraty  ich
ważności lub zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa, na pisemny
wniosek Zamawiającego i w zakreślonym przez niego terminie nie krótszym niż 5
dni roboczych, pod rygorem zlecenia dokonania tych aktualizacji podmiotowi trzecie-
mu i obciążenia Wykonawcy kosztami wynikającymi z tego zlecenia;

4) współpraca z Zamawiającym, w szczególności poprzez wyjaśnienie wątpliwości do-
tyczących przedmiotu umowy, zawartych w nim rozwiązań technicznych i zakresu
robót budowlanych, także na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego w przedmiocie wyboru wykonawcy robót budowlanych objętych projektowaną
inwestycją w zakreślonym przez Zamawiającego terminie nie krótszym niż 2 dni ro-
bocze;

5) udzielanie na żądanie Zamawiającego informacji o postępie prac w realizacji przed-
miotu umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i trybie;

6) niezwłoczne informowanie Zamawiającego w formie pisemnej o stwierdzonych bra-
kach lub wadach w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji;
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7) wykonanie także innych opracowań, niż wymienione w treści niniejszej umowy, któ-
re okażą się niezbędne do realizacji zamierzonej przez Zamawiającego inwestycji i
które będą wynikały z przyjętych rozwiązań projektowych, bądź z obowiązujących
przepisów prawa w tym zakresie;

8) opatrzenie przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej w wykaz opraco-
wań oraz pisemne oświadczenie projektantów uczestniczących w realizacji  przed-
miotu  umowy,  że  dostarczona  dokumentacja  jest  wykonana  zgodnie  z  niniejszą
umową, zasadami wiedzy i techniki oraz obowiązującymi przepisami prawa i norma-
mi, a także iż zostaje wydana Zamawiającemu w stanie zupełnym (tj. kompletnym z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć);

9) protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji objętej przedmiotową umo-
wą, w terminach określonych w dalszych postanowieniach umowy;

10) protokolarne przekazanie Zamawiającemu dokumentacji wraz z oświadczeniem, o
którym mowa w §5 ust. 3;

11) udzielenie Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projekto-
wą;

12) w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji – pełnienie nadzoru
autorskiego w okresie realizacji przez wykonawcę robót budowlanych, w oparciu o
dokumentację opracowaną przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy.

2. Obowiązkiem Wykonawcy jest także zapewnienie udziału w opracowaniu dokumentacji
oraz  w  innych  czynnościach  wynikających  z  niniejszej  umowy,  osób  posiadających
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych. Do
wykonania samodzielnych funkcji przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zatrudni
personel  wymieniony  w Wykazie  osób  złożonym  w  toku  postępowania  o  udzielenie
przedmiotowego zamówienia lub inny personel zaaprobowany przez Zamawiającego. Z
zastrzeżeniem  ust.  3,  zmiana  osób  wskazanych  w  ofercie  jest  możliwa  jedynie  za
uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego i nie stanowi zmiany Umowy, wg następują-
cych zasad:
1) Wykonawca  przedłoży  Zamawiającemu  pisemny  wniosek  o  dokonanie  zmiany

personelu,  zawierający  co  najmniej  uzasadnienie  merytoryczne  proponowanej
zmiany oraz informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu personelu;

2) Do każdego wniosku o zmianę personelu, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć
poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  kopie  uprawnień  budowlanych
proponowanego  personelu  oraz  poświadczone  za  zgodność  z  oryginałem  kopie
dokumentów  potwierdzających  przynależność  do  właściwej  Izby  Budowlanej  (w
przypadku funkcji, do których wymagane jest posiadanie uprawnień budowlanych);

3) Zamawiający  wyrazi  zgodę  na  każde  proponowane  zastąpienie  podstawowego
personelu jedynie wtedy, kiedy odnośne uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie
proponowanego personelu będą co najmniej takie same lub wyższe niż personelu
wymienionego w Wykazie osób;

4) Zamawiający  zobowiązuje  się  do  zajęcia  stanowiska  w  przedmiocie  wniosku
Wykonawcy  dotyczącego  zmiany  personelu,  w  terminie  do  7  dni  roboczych  od
otrzymania kompletnego wniosku Wykonawcy.

3. Jeżeli z przyczyn obiektywnych (choroba, śmierć, zdarzenia losowe) lub innych przyczyn
niezależnych od Wykonawcy, nie będzie możliwe pełnienie funkcji przez osobę wskaza-
ną w ofercie (lub osobę zaakceptowaną przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2), Wyko-
nawca  ma  obowiązek  niezwłocznego  wskazania  osoby  posiadającej  odpowiednie
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uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie, która będzie tymczasowo pełnić obowiązki tej
osoby, do czasu ustania przyczyny powodującej brak możliwości pełnienia funkcji (jeżeli
przyczyna ma charakter przejściowy) lub zastąpienia tej osoby zgodnie z procedurą opi-
saną w ust. 2.

4. Na żądanie Zamawiającego, w przypadku stwierdzenia, iż osoba zaangażowana do peł-
nienia funkcji  wskazanych w ofercie, nie wykonuje bądź nienależycie wykonuje swoje
obowiązki, Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego (nie później niż w terminie 7 dni)
zastąpienia tej osoby zgodnie z procedurą wskazaną w ust. 2.

5. Wykonawca zobowiązuje się realizacji  wniosków lub uwag Zamawiającego w zakresie
realizacji  przedmiotu umowy, gdyby takie powstały  w trakcie współpracy Stron i  były
zgodne z treścią niniejszej  umowy, obowiązującymi przepisami lub z przeznaczeniem
bądź funkcjonalnością inwestycji objętej opracowanym przez Wykonawcę projektem.

6. Ponadto Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1 pkt 1, na we-
zwanie Zamawiającego, jest zobowiązany do udział w charakterze biegłego w postępo-
waniu (postępowaniach) o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót bu-
dowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, polegającego w szcze-
gólności na:
1) udzielania Zamawiającemu wszelkich wyjaśnień i wsparcia merytorycznego w za-

kresie opracowanej dokumentacji projektowej, w tym w toku badania i oceny ofert
złożonych w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na podstawie sporzą-
dzonej dokumentacji oraz w postępowaniach wszczętych na skutek wniesienia środ-
ków odwoławczych wskazanych w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych;

2) opracowywania odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ w zakresie opracowa-
nej dokumentacji objętej przedmiotową umową oraz (w razie potrzeby) wprowadza-
nie zmian w treści SIWZ w zakresie tej dokumentacji, w terminie nie dłuższym niż 3
dni licząc od dnia wezwania przez Zamawiającego.

7. W zakresie prawa opcji, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany
w szczególności do:
1) stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji tych robót

z dokumentacją projektową,

2) oceny  parametrów  lub  wyników  szczegółowych  badań  materiałów  i
konstrukcji w zakresie zgodności  z rozwiązaniami projektowymi, normami i
innymi obowiązującymi przepisami,

3) wyjaśniania  wątpliwości  powstałych  w  toku  realizacji  robót  budowlanych
dotyczących  dokumentacji  projektowej  i  zawartych  w  nim  rozwiązań  oraz
ewentualne uszczegóławianie dokumentacji projektowej oraz poprawianie błędnych
rozwiązań projektowych, a także opracowywanie (w uzgodnieniu z Zamawiającym)
rozwiązań zamiennych, których opracowanie będzie niezbędne w trakcie realizacji
robót budowlanych, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

4) przedstawianie Zamawiającemu na jego pisemny wniosek i w zakreślonym terminie
nie krótszym niż 5 dni roboczych, stanowiska w zakresie możliwości wprowadzenia
rozwiązań zamiennych czy równoważnych (ewentualnie zamówień dodatkowych), w
stosunku  do  przewidzianych  w  dokumentacji  projektowej,  a  zgłoszonych  przez
Zamawiającego, inspektora nadzoru bądź wykonawcę robót budowlanych,

5) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania
zagrożenia lub wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową,

6) udziału  w  komisjach  odbiorowych  robót  budowlanych  (w  tym:  odbiorach
częściowych,  odbiorach  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  odbiorze
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końcowym) i  naradach  technicznych  organizowanych  przez  Zamawiającego  na
każde wezwanie 

7) akceptacji dokumentacji powykonawczej,
8) obowiązkowych  wizyt  na  terenie  budowy  co  najmniej  jeden  raz  w  tygodniu,

począwszy  od  dnia  zawarcia  umowy  z  wykonawcą  robót  budowlanych  do  dnia
zakończenia  robót  budowlanych,  z  tym  zastrzeżeniem,  że  Zamawiający  może
zmniejszyć (w tym wstrzymać całkowicie na wskazany przez siebie okres czasu)
liczbę obowiązkowych wizyt na budowie, która będzie dostosowana do przebiegu
robót budowlanych,

9) dodatkowej obecności na terenie budowy w przypadku, gdy jest ona niezbędna w
wyniku  okoliczności  leżących  po stronie  Wykonawcy,  w  szczególności  mających
związek z brakami w dokumentacji projektowej,  za które Wykonawca nie otrzyma
odrębnego wynagrodzenia.

8. Wykonawca zobowiązany jest aktualizować (przedłużać) terminy obowiązywania doku-
mentów, takich jak zaświadczenia o przynależności do Izby Budowlanej i umowy ubez-
pieczenia odpowiedzialności cywilnej, nie później niż na 5 dni przed upływem ich ważno-
ści oraz w tym terminie przedstawiać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające speł-
nienie tego obowiązku.

9. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, Wykonawca ma obowiązek podania
Zamawiającemu na jego żądanie, o ile są już znane, nazw albo imion i nazwisk oraz da-
nych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w re-
alizację usług objętych przedmiotem Umowy, które mają być wykonywane w miejscu
podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca ma także obo-
wiązek niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o
których mowa w zdaniu poprzedzającym, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a także
niezwłocznego przekazywania tych informacji na temat nowych podwykonawców, któ-
rym Wykonawca powierza realizację części usług w trakcie wykonywania Umowy.

10. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bądź powierzenie przez Wykonaw-
cę realizacji części przedmiotu Umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany Umowy, ale
wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwy-
konawcy oraz na powierzenie realizacji części przedmiotu Umowy podwykonawcy, wyra-
żona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

11. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP,
wymaga wykazania  przez Wykonawcę,  że proponowany inny podwykonawca lub też
Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamó-
wienia publicznego.

12. Jeżeli  powierzenie podwykonawcy wykonania części przedmiotu Umowy następuje w
trakcie realizacji umowy, Wykonawca ma także obowiązek przedłożenia Zamawiające-
mu oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP, lub oświadczeń lub do-
kumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

13. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż wobec podwykonawcy zaproponowanego przez Wyko-
nawcę zgodnie z ustępem poprzedzającym zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonaw-
ca ma obowiązek zastąpienia  tego podwykonawcy  lub  zrezygnowania  z  powierzania
podwykonawcy wykonania tej części przedmiotu Umowy.
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§ 3
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy :
1) udostępnienie  Wykonawcy  posiadanej  dokumentacji  niezbędnej  do  realizacji

przedmiotu  umowy  oraz  dostarczenie  danych  technicznych  i  dokumentów,
związanych z przedmiotem umowy w terminie do 5 dni od dnia zawarcia niniejszej
umowy;

2) protokolarny odbiór przedmiotu umowy;
3) współpraca z Wykonawcą na etapie świadczenia usługi nadzoru autorskiego;
4) udzielenie  pisemnego  upoważnienia  Wykonawcy  do  reprezentacji  Zamawiającego

w sprawach  niezbędnych  do  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy,  w
szczególności  do  uzyskania  w  imieniu  Zamawiającego  pozwolenia  na  budowę
zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 4
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi ……….. zł netto, tj.
…… zł brutto (słownie: ………), na które składają się:
1) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie podstawowym:

a) ……….. zł netto, tj. …… zł brutto (słownie: ………), stanowiąca wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w §1 ust. 2 pkt 1
(w Zakresie A);

b) ……….. zł netto, tj. …… zł brutto (słownie: ………), stanowiąca wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w §1 ust. 2 pkt 2
(w Zakresie B);

2) wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie prawa opcji:
a) ……….. zł netto, tj. …… zł brutto (słownie: ………), stanowiąca wynagrodzenie

za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w §1 ust. 1 pkt 2
w odniesieniu do dokumentacji projektowej obejmującej Zakres A;

b) ……….. zł netto, tj. …… zł brutto (słownie: ………), stanowiąca wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie wskazanym w §1 ust. 1 pkt 2
w odniesieniu do dokumentacji projektowej obejmującej Zakres B.

2. Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym  w  rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego (tj. ostatecznym i nie podlegającym zmianie, z zastrzeże-
niem §13) oraz zawiera wszystkie koszty, opłaty i wydatki należne Wykonawcy za reali-
zację przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawio-
nej przez Wykonawcę faktury, wg następujących zasad:

1) wynagrodzenie określone w §4 ust. 1 pkt 1 lit. a, należne za wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie wskazanym w §1 ust. 2 pkt 1, będzie płatne po podpisaniu proto-
kołu odbioru całości dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w ramach Zakresu
A;

2) wynagrodzenie określone w §4 ust. 1 pkt 1 lit. b, należne za wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie wskazanym w §1 ust. 2 pkt 2, będzie płatne po podpisaniu proto-
kołu odbioru całości dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w ramach Zakresu
B;
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3) wynagrodzenie określone w §4 ust. 1 pkt 2 lit. a, należne za wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie wskazanym w §1 ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do dokumentacji pro-
jektowej obejmującej Zakres A, będzie płatne z zachowaniem następujących zasad:
a) 90% tego wynagrodzenia będzie płatne w częściach miesięcznie przez okres re-

alizacji robót budowlanych (po przekazaniu terenu budowy) dotyczących Zakresu
A, wg następujących zasad:
 każda część wynagrodzenia będzie płatna co miesiąc z dołu, na podstawie

faktury  wystawionej  po  zakończeniu  każdego  miesiąca  świadczenia  usługi
(okres rozliczeniowy);

 wysokość części wynagrodzenia płatnych za każdy miesiąc świadczenia usłu-
gi ustalona zostanie po przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót, jako ilo-
raz kwoty wynagrodzenia wskazanej w §4 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz ilości okresów
rozliczeniowych  przypadających  pomiędzy  przekazaniem  terenu  budowy  a
dniem określonym w umowie na wykonanie robót jako dzień termin realizacji
umowy, przy czym części wynagrodzenia za pełne miesiące świadczenia usłu-
gi będą równe, natomiast wysokość ostatniej części wynagrodzenia (jeżeli bę-
dzie obejmowała niepełny miesiąc świadczenia usługi) zostanie ustalona pro-
porcjonalnie do okresu świadczenia usługi w tym miesiącu;

 w przypadku wydłużenia czasu realizacji umowy o roboty budowane w stosun-
ku do terminu pierwotnie określonego w tej umowy, wynagrodzenie Wykonaw-
cy określona w §4 ust. 1 pkt 2 lit. a nie ulegnie zmianie, z zastrzeżeniem, że
pozostałe do zapłaty miesięczne części wynagrodzenia za okres po przedłu-
żeniu terminu wykonania robót budowlanych zostaną proporcjonalnie obniżo-
ne, z uwzględnieniem okresu, o który wydłużeniu uległ termin wykonania umo-
wy o roboty budowlane;

b) 10% tego wynagrodzenia będzie płatne po podpisaniu protokołu  odbioru końco-
wego robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w ramach Zakresu
A;

4) wynagrodzenie określone w §4 ust. 1 pkt 2 lit. b, należne za wykonanie przedmiotu
umowy w zakresie wskazanym w §1 ust. 1 pkt 2 w odniesieniu do dokumentacji pro-
jektowej obejmującej Zakres B, będzie płatne z zachowaniem następujących zasad:
a) 90% tego wynagrodzenia będzie płatne w częściach miesięcznie przez okres re-

alizacji robót budowlanych (po przekazaniu terenu budowy) dotyczących Zakresu
B, wg następujących zasad:
 każda część wynagrodzenia będzie płatna co miesiąc z dołu, na podstawie

faktury  wystawionej  po  zakończeniu  każdego  miesiąca  świadczenia  usługi
(okres rozliczeniowy);

 wysokość części wynagrodzenia płatnych za każdy miesiąc świadczenia usłu-
gi ustalona zostanie po przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót, jako ilo-
raz kwoty wynagrodzenia wskazanej w §4 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ilości okresów
rozliczeniowych  przypadających  pomiędzy  przekazaniem  terenu  budowy  a
dniem określonym w umowie na wykonanie robót jako dzień termin realizacji
umowy, przy czym części wynagrodzenia za pełne miesiące świadczenia usłu-
gi będą równe, natomiast wysokość ostatniej części wynagrodzenia (jeżeli bę-
dzie obejmowała niepełny miesiąc świadczenia usługi) zostanie ustalona pro-
porcjonalnie do okresu świadczenia usługi w tym miesiącu;

 w przypadku wydłużenia czasu realizacji umowy o roboty budowane w stosun-
ku do terminu pierwotnie określonego w tej umowy, wynagrodzenie Wykonaw-
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cy określona w §4 ust. 1 pkt 2 lit. b nie ulegnie zmianie, z zastrzeżeniem, że
pozostałe do zapłaty miesięczne części wynagrodzenia za okres po przedłu-
żeniu terminu wykonania robót budowlanych zostaną proporcjonalnie obniżo-
ne, z uwzględnieniem okresu, o który wydłużeniu uległ termin wykonania umo-
wy o roboty budowlane;

b) 10% tego wynagrodzenia będzie płatne po podpisaniu protokołu  odbioru końco-
wego robót budowlanych objętych dokumentacją projektową w ramach Zakresu
B.

4. Wynagrodzenie  będzie płatne w terminie 30 dni  od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury.

5. Płatność  na  rzecz  Wykonawcy  zostanie  dokonana  na  numer  rachunku  bankowego
wskazany na fakturze.

6. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zama-
wiającego.

7. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo zostanie zwrócona Wykonawcy.
8. Ewentualna czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego z tytu-

łu niniejszej umowy (w szczególności cesja) może nastąpić wyłącznie po wyrażeniu zgo-
dy przez Zamawiającego (w formie pisemnej pod rygorem nieważności).

§ 5
ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY – DOKUMENTACJI

1. Wykonawca w pierwszej kolejności, przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji
projektowej, jest zobowiązany do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, nie później
niż w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, Koncepcji  realizacji  prac (w formie
elektronicznej) określającej również analizę efektywności kosztowej robót budowlanych
w  kilku  wariantach.  Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  Koncepcję,  co  zostanie
potwierdzone stosownym protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli
Stron. Miejscem przekazania Koncepcji jest siedziba Zamawiającego.

2. Zamawiający  w terminie  7  dni  od przedłożenia  kompletnej  Koncepcji  realizacji  prac,
wybierze  wariant  kosztowy  do  realizacji.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
zaprojektowania prac wg wybranego przez Zamawiającego wariantu kosztowego.

3. Ustala  się  następujące  rodzaje  protokołów,  potwierdzających  wykonanie  przedmiotu
umowy w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy:
1) protokół przekazania dokumentacji – Zakres A,
2) protokół odbioru dokumentacji – Zakres A.
3) protokół przekazania dokumentacji – Zakres B,
4) protokół odbioru dokumentacji – Zakres B.

4. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy w terminie określonym w §7 ust. 1
odrębnie  dla  Zakresu  A  i  Zakresu  B,  na  podstawie  przygotowanego  przez  siebie
protokołu przekazania dokumentacji,  zawierającego spis przekazywanej dokumentacji.
Wraz  z dokumentacją,  o  której  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  Wykonawca  złoży
Zamawiającemu  pisemne  oświadczenie  o  zgodności  i  kompletności  wykonanej
dokumentacji  projektowej  z  umową,  obowiązującymi  przepisami  techniczno-
budowlanymi oraz normami, w także oświadczenie o jej kompletności z punktu widzenia
celu,  któremu  ma  służyć,  oraz  pozostałe  oświadczenia  i  dokumenty  wskazane  w
umowie.

5. Miejscem przekazania dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.
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6. Zamawiający, po otrzymaniu dokumentacji, przystąpi do czynności odbioru przekazanej
dokumentacji, którą zakończy w terminie 3 dni roboczych poprzez podpisanie protokołu
odbioru.

7. W przypadku gdy Zamawiający stwierdzi wadliwość przekazanej dokumentacji, odmówi
jej  odbioru  z podaniem  przyczyn  odmowy  odbioru.  W  przypadku  zgłoszenia  przez
Zamawiającego wad w dokumentacji, Wykonawca usunie wady w terminie 5 dni od dnia
zgłoszenia przez Zamawiającego i ponownie dostarczy dokumentację Zamawiającemu,
co będzie stanowiło podstawę do podpisania protokołu przekazania. Jeżeli Wykonawca
pomimo  zgłoszenia  wad  w  dokumentacji  nie  usunie  wad  w  zakreślonym  przez
Zamawiającego  terminie,  Zamawiający  ma  prawo  zlecić  usunięcie  wady  innym
uprawnionym podmiotom, a kosztami z tym związanymi obciążyć Wykonawcę. 

8. Przy czynności przekazania dokumentacji, Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać
sprawdzenia jakości merytorycznej przekazanej dokumentacji.

9. Podpisanie  protokołu  odbioru  nie  oznacza  potwierdzenia  braku  wad  fizycznych  i
prawnych  dokumentacji  projektowej  oraz  nie  ma  wpływu  na  odpowiedzialność
Wykonawcy  za  opracowaną  dokumentację  projektową  (w tym za  jej  niezgodności  z
umową czy inną wadliwość).

10. Jeżeli  wady  wykonanej  dokumentacji  projektowej  ujawnią  się  po  jej  zaakceptowaniu
przez Zamawiającego, Wykonawca poprawi dokumentację na swój koszt, a w przypadku
zmian  powodujących  zmianę  pozwolenia  na  budowę,  przygotuje  również  wszelką
dokumentację  niezbędną  do  przedłożenia  do  właściwego  organu  w  celu  zmiany
pozwolenia.

11. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru przedmiotu umowy (dokumentacji) dla
Zakresu A / dla Zakresu B, jest protokół odbioru dokumentacji (odpowiednio: ust. 3 pkt 2,
ust. 3 pkt 4), przygotowany przez Zamawiającego i podpisany przez Strony umowy. W
przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania protokołu odbioru, Zamawiający jest
uprawniony do jednostronnego podpisania protokołu odbioru.

12. Za datę wykonania przedmiotu umowy odpowiednio w Zakresie A (§1 ust. 2 pkt 1)  oraz
w Zakresie B (§1 ust. 2 pkt 2) uznaje się dzień przekazania Zamawiającemu kompletnej,
prawidłowej  i  zgodnej  z  umowa  dokumentacji  projektowej,  zgodnie  z  protokołem
przekazania dokumentacji,  odrębnie dla Zakresu A i Zakresu B. Jeżeli w przekazanej
dokumentacji  zostaną  stwierdzone  wady  (zgodnie  z  ust.  7),  za  dzień  wykonania
przedmiotu umowy w odniesieniu do danego Zakresu uznaje się dzień ponownego (lub
kolejnego)  przekazania  Zamawiającemu  kompletnej,  prawidłowej  i  zgodnej  z  umowa
dokumentacji projektowej, zgodnie z protokołem przekazania dokumentacji, po usunięciu
wad.

§ 6
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie §1 ust. 2 pkt 1 (dla Zakresu

A) – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1
pkt 1 lit. a umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin wykonania przedmiotu umo-
wy określony w § 5 ust. 1 umowy;

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w zakresie §1 ust. 2 pkt 2 (dla Zakresu
B) – w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1
pkt 1 lit. b umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin wykonania przedmiotu umo-
wy określony w § 5 ust. 1 umowy;
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3) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji w przypadku, o którym mowa w §5 ust. 7,
w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1
lit. a (jeżeli zwłoka dotyczy dokumentacji w Zakresie A) / w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b (je -
żeli zwłoka dotyczy dokumentacji w Zakresie B), za każdy dzień zwłoki ponad termin
określony w § 5 ust. 7 umowy;

4) za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji w ramach rękojmi i gwarancji, w wysoko-
ści 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a (je-
żeli zwłoka dotyczy dokumentacji w Zakresie A) / w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b (jeżeli zwło-
ka dotyczy dokumentacji w Zakresie B), za każdy dzień zwłoki ponad termin okre-
ślony przez Zamawiającego;

5) za brak podjęcia  czynności  w ramach obowiązków określonych w §2 ust.  6,  we
wskazanym tam terminie– w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek
naruszenia obowiązków określonych w §2 ust. 6;

6) za brak podjęcia czynności w ramach obowiązków objętych prawem opcji (§1 ust. 1
pkt 2), w terminie wynikającym z umowy lub zakreślonym przez Zamawiającego – w
wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków wyni-
kających z niniejszej umowy objętych prawem opcji;

7) za zwłokę w dokonaniu aktualizacji kosztorysów inwestorskich lub innych dokumen-
tów opracowanych przez Wykonawcę w toku wykonywania umowy, w przypadku
utraty ich ważności lub zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa – w
wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki;

8) za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 - w wysokości 500,00 zł
za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 2 ust. 1
pkt 4 umowy;

9) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę wskutek okoliczno-
ści za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wartości całkowitego wyna-
grodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;

10) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków wynikających z § 9 umowy
– w wysokości 1.000,00 zł.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zama-
wiającego w wysokości 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższające-
go wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

4. Kara umowna będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zama-
wiającego i doręczonej Wykonawcy, we wskazanym w treści noty terminie, nie krótszym
niż 7 dni od dnia otrzymana noty. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umow-
nych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7
TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Przedmiot  umowy w zakresie  podstawowym (określonym w §1 ust.  1  pkt  1),  należy
wykonać w terminie do dnia 30 czerwca 2020r.

2. Obowiązki w zakresie prawa opcji  (określonego w §1 ust.  1 pkt 2) będą realizowane
odrębnie w odniesieniu do Zakresu A oraz Zakresu B –  w okresie od dnia zawarcia
umowy  z  wykonawcą  robót  budowlanych  do  daty  podpisania  protokołu  odbioru
końcowego robót budowlanych, jednak nie dłużej niż w okresie  5 lat od dnia zawarcia
umowy z wykonawcą robót.
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§ 8
AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiającego pełne autorskie prawa majątkowe do opracowanej w ramach niniejszej
umowy dokumentacji, zwanej dalej „Dziełem”.

2. Przejście pełnych praw autorskich i pokrewnych następuje z chwilą przekazania Dzieła
(lub jego części) przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego.

3. Wykonawca przenosi  autorskie prawa majątkowe do Dzieła  bez ograniczenia,  co do
terytorium, czasu i ilości egzemplarzy, na następujących polach eksploatacji (zgodnie z
art.  41 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych):

1) wykorzystanie Dzieła w całości lub części w celu realizacji Inwestycji,
2) wykorzystanie Dzieła w całości lub w części w celu przygotowania i przeprowadzenia

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na realizację Inwestycji, w całości
lub  etapami  (w  tym  publikacji  opracowań  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo
zamówień publicznych), 

3) utrwalenie  oraz  zwielokrotnianie  Dzieła  na  wszelkich  znanych  w  chwili  zawarcia
Umowy nośnikach danych i za pomocą wszelkich technik znanych w chwili zawarcia
Umowy;

4) wprowadzenie do obrotu oryginału lub egzemplarzy Dzieła w dowolnej  formie bez
jakichkolwiek ograniczeń;

5) wprowadzenie do pamięci komputera;
6) wprowadzenie do i rozpowszechnianie za pośrednictwem sieci komputerowych;
7) najem i użyczanie;
8) publiczne wykonywanie, wyświetlanie i odtwarzanie, publiczne udostępnianie Dzieła

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie
wybranym;

9) publikowanie w formie broszur, wydawnictw, ulotek i folderów, oraz innego rodzaju
prezentacje branżowe.

4. Wykonawca oświadcza, że w chwili wykonania Dzieła jest jego jedynym autorem, jego
Dzieło jest wolne od wad i obciążeń prawnych oraz nie narusza praw osób trzecich.

5. Wykonawca gwarantuje, że jest wyłącznym właścicielem autorskich praw majątkowych
przenoszonych na podstawie niniejszej umowy i żadnego z tych praw nie przeniósł na
osobę  trzecią  ani  jego  prawo  nie  jest  w  żaden  sposób  ograniczone  lub  obciążone
prawami osób trzecich.

6. Przeniesie autorskich praw majątkowych obejmuje również zezwolenie na wykonywanie
zależnego  prawa  autorskiego  oraz  upoważnienie  Zamawiającego  do  zezwalania  na
wykonywanie praw zależnych przez osoby trzecie.

7. Wykonawca zobowiązuje się względem Zamawiającego,  w sposób nieodwołalny oraz
bezterminowy,  do  niewykonywania  autorskich  praw  osobistych  do  Dzieła  oraz
upoważnia  Zamawiającego,  w  sposób  nieodwołalny  oraz  bezterminowy,  do
wykonywania przysługujących mu autorskich praw osobistych do Dzieła. Zobowiązanie
oraz  upoważnienie,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzedzającym,  obejmuje  wszelkie
autorskie  prawa  osobiste  przysługujące  Wykonawcy,  w  szczególności  prawo  do
dokonywania zmian w dokumentacji projektowej.

8. W  przypadku  roszczeń  zgłoszonych  przez  osoby  trzecie  wskazujących,  że  Dzieło
narusza  patenty  i/lub  prawa  autorskie,  Wykonawca  na  żądanie  Zamawiającego  na
własny koszt przystąpi do procesu sądowego zwalniając bezwarunkowo Zamawiającego

13



Załącznik Nr 5 do SIWZ

od tych roszczeń i  zapłaci  wszelkie  koszty,  odszkodowania  i  koszty  obsługi  prawnej
zasądzone  ostatecznie  przez  Sąd  lub  (w przypadku  braku  wszczęcia  postępowania
sądowego przez osoby trzecie),  będzie w inny sposób zobowiązany do zaspokojenia
zgłoszonych  roszczeń  i  zwolnienia  Zamawiającego  od  obowiązku  świadczeń  z  tego
tytułu.

§ 9
INFORMACJE POUFNE

1. Ustala  się,  że  „informacja  poufna”  oznacza  informację  techniczną,  technologiczną,
organizacyjną  lub  handlową  otrzymaną  lub  uzyskaną  w  sposób  zamierzony  lub
niezamierzony  od  drugiej  Strony  w  formie  pisemnej,  ustnej,  czy  też  elektronicznej,
w związku z realizacją niniejszej umowy.

2. Informacje poufne to w szczególności informacje, które Strony otrzymały bezpośrednio
od  siebie  nawzajem,  a  także  za  pośrednictwem  osób  działających  w imieniu  drugiej
Strony  lub  osób  trzecich,  nieujawnione  przez  Stronę,  której  dotyczą  do  publicznej
wiadomości  w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg
osób.

3. W przypadku wątpliwości, czy określona informacja stanowi informację poufną, Strona
zobowiązana  do  zachowania  tajemnicy,  zwróci  się  do  drugiej  Strony  o wyjaśnienie
wątpliwości.

4. W  związku  z  powierzeniem  informacji  poufnych  Stronie,  dana  Strona  umowy
zobowiązana jest do zachowania poufności informacji oraz zapewnienia ich ochrony.

5. Strony  zobowiązują  się  korzystać  z  wszelkich  informacji  poufnych  wyłącznie  w celu
realizacji umowy, nie ujawniać ich osobom trzecim i nie upubliczniać bez pisemnej zgody
Strony, której informacje poufne dotyczą.

6. Nie  stanowi  uchybienia  obowiązkowi  zachowania  w  tajemnicy  informacji  poufnych,
ujawnienie takich informacji w wyniku zobowiązania nałożonego przez uprawniony organ
administracji publicznej. Strona, która zobowiązana zostanie przez uprawniony organ do
ujawnienia informacji poufnej, niezwłocznie zawiadomi o tym Stronę przeciwną.

7. Strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki
łączności wykorzystywane przez nie do odbioru, przekazywania oraz przechowywania
informacji  gwarantowały  zabezpieczenie  informacji  poufnych  przed  dostępem  osób
trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z nimi.

8. Obowiązek  zachowania  tajemnicy  informacji  poufnych  obciąża  Strony  przez  okres
obowiązywania umowy, a także przez okres jednego roku licząc od daty zakończenia jej
obowiązywania. 

§ 10
RĘKOJMIA, GWARANCJA

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne opracowanej
dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

2. Okres  rękojmi  za  wady  fizyczne  i  prawne  opracowanej  dokumentacji  jest  liczony
odrębnie dla dokumentacji dla Zakresu A oraz dokumentacji dla Zakresu B i wynosi 60
miesięcy i jest liczony od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji (określonego
w §5 ust. 3 pkt 2 / pkt 4), z zastrzeżeniem, że okres rękojmi nie może upłynąć wcześniej
niż okres rękojmi na roboty budowlane wykonane na podstawie wykonanej dokumentacji
projektowej.

3. W okresie,  o  którym mowa w ust.  2  Wykonawca udziela  Zamawiającemu gwarancji
jakości na wykonaną dokumentację.
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4. Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji  jakości,  Zamawiający może w
okresie gwarancji wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi, za wady przedmiotu umowy.

5. Artykuł 580 i 581 Kodeksu Cywilnego mają odpowiednie zastosowanie. 
6. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji, może w ramach rękojmi za

wady fizyczne:
1) żądać  ich  usunięcia,  wyznaczając  w  tym  celu  Wykonawcy  odpowiedni  termin,

z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy lub
zleci  dokonanie  naprawy  uprawnionemu  podmiotowi  trzeciemu,  obciążając
Wykonawcę kosztami tej naprawy,

2) odstąpić  od  umowy  bez  wyznaczania  terminu  do  usunięcia  wady,  gdy  wada  ma
charakter istotny i nie da się usunąć w odpowiednim terminie.

7. Za  wady istotne  uważa  się  w szczególności  takie  wady,  które  czynią  dokumentację
niezdatną do użytku dla konkretnych robót budowlanych.

8. Wykonawca zobowiązuje się w okresie rękojmi oraz w ramach wynagrodzenia, o którym
mowa w § 4 ust. 1 umowy, usunąć na własny koszt i we własnym zakresie wszelkie
wady stwierdzone oraz zgłoszone przez Zamawiającego.

9. W przypadku ujawnienia wad w okresie rękojmi, Zamawiający zastrzega sobie prawo do
wskazania Wykonawcy zakresu poprawek i uzupełnień koniecznych do wprowadzenia
do dokumentacji, jak również do wyznaczenia terminu i sposobu wykonania tych popra-
wek.

10. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca obowiązany jest do usu-
nięcia na własny koszt wad obiektu budowlanego zrealizowanego na podstawie przed-
miotowej dokumentacji projektowej, będących następstwem wad tej dokumentacji.

§ 11
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Każda  ze  Stron  może  odstąpić  od  umowy w przypadkach  wskazanych  w Kodeksie
cywilnym oraz w okolicznościach, o których mowa w umowie.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy bądź rozwiązać umowę, w przypadkach i  na
zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

3. Zamawiający może również odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca:
1) nie  realizuje  umowy lub wykonuje  ją  nienależycie  i  pomimo pisemnego wezwania

przez  Zamawiającego  do  wykonywania  lub  należytego  wykonywania  umowy
w wyznaczonym  terminie,  nie  zastosuje  się  do  wezwania  Zamawiającego
w zakreślonym terminie;

2) podzleca całość prac objętych przedmiotem umowy lub dokonuje cesji umowy lub jej
części bez zgody Zamawiającego.

4. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem
nieważności  i  musi  zawierać  uzasadnienie.  Prawo  odstąpienia  może  zostać
zrealizowane w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności
uzasadniającej odstąpienie, pod rygorem utraty prawa odstąpienia z tej przyczyny.

5. Odstąpienie  staje  się  skuteczne  z  chwilą  doręczenia  drugiej  Stronie  oświadczenia
o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu uznaje się za skutecznie doręczone, jeżeli
(nadane listem poleconym na adres siedziby drugiej Strony podany w umowie) zostało
zwrócone  z  adnotacją  „odmowa  odbioru  korespondencji”,  „nie  podjęto  w terminie”,
„adresat nieznany”, „adresat wyprowadził się”, itp.

6. Koszty  związane  z  odstąpieniem  ponosi  Strona,  która  spowodowała  odstąpienie  
od umowy.
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§ 12
ZMIANA UMOWY (I)

1. Zakazuje  się  zmian postanowień  umowy w stosunku do treści  oferty,  na  podstawie,
której dokonano wyboru Wykonawcy, poza zmianami przewidzianymi w treści niniejszej
umowy, a także w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym w ustawie
Prawo zamówień publicznych.

2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają zgody Zamawiającego i dokonywane
będą w formie pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 6.

3. Strona wnioskująca o dokonanie zmiany, ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić drugą
Stronę o ewentualnej potrzebie dokonania zmiany umowy.

4. Strona przedłoży pisemny wniosek dotyczący proponowanych zmian umowy. Wniosek
powinien zawierać co najmniej:

1) dokładny opis proponowanych zmian;
2) uzasadnienie dla dokonania zmian w zakresie przedmiotu umowy, w tym korzyści

dokonania zmian dla Zamawiającego;
3) wszelkie koszty związane ze zmianami i wpływ wykonania zmiany na wynagrodzenie,

o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy;
4) czas  potrzebny  dla  wykonania  zmiany  oraz  jego  wpływ  na  ustalony  termin

zakończenia przedmiotu umowy.
5. Zamawiający  przedstawi  Wykonawcy  pisemną  odpowiedź  odnośnie  proponowanej

zmiany w terminie do 7 dni licząc od dnia otrzymania kompletnego wniosku.
6. Nie stanowi zmiany Umowy:

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony,
3) zmiana podwykonawców.

7. Strony  dopuszczają  możliwość  zmiany  umowy  w  zakresie  terminów  wykonania
przedmiotu umowy w następujących przypadkach:
1) wystąpienia  siły  wyższej  i  innych  zdarzeń  nadzwyczajnych,  uniemożliwiających

wykonywanie lub prawidłowe wykonywanie prac objętych przedmiotem Umowy –
nie więcej  niż o czas trwania tych zdarzeń oraz wykonania prac koniecznych do
usunięcia ich skutków;

Siła wyższa jest  to zdarzenie,  którego Strony nie mogły przewidzieć,  któremu nie mogły
zapobiec,  ani  któremu  nie  mogą  przeciwdziałać,  a  które  uniemożliwia  Wykonawcy
wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.
Siła wyższa obejmuje w szczególności, następujące zdarzenia:
 wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;

 terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

 skutki  zastosowania  amunicji  wojskowej,  materiałów  wybuchowych,  skażenie
radioaktywne,  z  wyjątkiem  tych,  które  mogą  być  spowodowane  użyciem  ich  przez
Wykonawcę;

 klęski  żywiołowe,  jak  huragan,  powódź,  trzęsienie  ziemi,  pożar,  epidemia,  stan
zagrożenia epidemicznego, stan nadzwyczajny, a także związane z nimi ograniczenia,
zakazy,  polecenia  wydane  przez  właściwe  organy  na  podstawie  obowiązujących
przepisów – z zastrzeżeniem, że okoliczności związane z epidemią COVID-19 (w tym
związane z nimi  ograniczenia,  zakazy,  polecenia wydane przez właściwe organy na
podstawie obowiązujących przepisów) istniejące i znane na dzień złożenia oferty przez
Wykonawcę nie stanowią siły wyższej w rozumieniu Umowy;
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 bunty, niepokoje, strajki;

 inne wydarzenia losowe.

2) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie
przez  właściwe  organy  administracji  publicznej,  które  uniemożliwią  wykonanie
Umowy  w  terminie  określonym  w  §2  ust.  1,  a  które  to  opóźnienia  nie  są
następstwem  okoliczności,  za  które  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  –  nie
więcej niż o czas takiego opóźnienia;

3) gdy  wystąpią  opóźnienia  w  wydawaniu  decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień,  itp.,  do
wydania których właściwe organy administracji publicznej są zobowiązane na mocy
powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa,  jeżeli  opóźnienie  to  przekroczy
terminy przewidziane w przepisach prawa do wydania ww. decyzji,  zezwoleń czy
uzgodnień, które uniemożliwią wykonanie Umowy w terminie określonym w §2 ust.
1, oraz gdy te opóźnienia nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność – nie więcej niż o czas takiego opóźnienia;

4) z  przyczyn,  za  które  odpowiedzialność  ponosi  Zamawiający,  uniemożliwiających
terminowe  wykonanie  przedmiotu  Umowy  –  nie  więcej  niż  o  czas  trwania  tych
przyczyn;

5) zmiany  w  obowiązujących  przepisach,  jeżeli  zgodnie  z  nimi  konieczne  będzie
dostosowanie treści Umowy do aktualnego stanu prawnego – nie więcej niż o czas
niezbędny do prawidłowego i  zgodnego z obowiązującymi przepisami wykonania
przedmiotu Umowy;

6) zmiany zakresu prac objętych przedmiotem Umowy bądź rezygnacji  z wykonania
części Umowy – nie więcej niż o czas niezbędny z uwagi na zmianę zakresu prac;

7) aktualizacji  rozwiązań  ze  względu  na  postęp  technologiczny  lub  gdyby
zastosowanie  przewidzianych  rozwiązań  groziło  niewykonaniem  lub  wadliwym
wykonaniem  przedmiotu  Umowy  bądź  z  innych  przyczyn  o  charakterze
technologicznym – nie więcej niż o czas niezbędny z uwagi na zmianę rozwiązań
technicznych, technologicznych.

8) wyłącznie  w  zakresie  usług  objętych  prawem  opcji:  wydłużenia  odpowiednio
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającego na celu wyłonienie
wykonawcy inwestycji, które będzie realizowana na podstawie dokumentacji objętej
przedmiotem umowy lub też przedłużenia procesu realizacji inwestycji  – nie więcej
niż  o  czas  niezbędny  z  uwagi  na  wydłużenia  odpowiednio  postępowania  o
udzielenie  zamówienia  publicznego  lub  też  przedłużenia  procesu  realizacji
inwestycji.

8. Wszystkie  powyższe  postanowienia  stanowią  katalog  zmian,  na  które  Zamawiający
może  wyrazić  zgodę.  Nie  stanowią  jednocześnie  zobowiązania  do  wyrażenia  takiej
zgody. 

9. Wykonawca nie będzie uprawniony do zmiany terminu wykonania umowy w zakresie, w
jakim  czynności  Zamawiającego  były  spowodowane  przez  jakikolwiek  błąd  lub
opóźnienie leżące po stronie strony Wykonawcy.

§ 13
ZMIANA UMOWY (II)

1. W przypadku zmian w trakcie realizacji Umowy:
1) stawek podatku od towarów i usług, lub
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej,  ustalonych  na  podstawie  przepisów  ustawy z  dnia  10  października
2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, lub

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub

4) zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów
kapitałowych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018r.  o
pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli  zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę,
wynagrodzenie za wykonanie usług w ramach prawa opcji wskazane w § 4 ust. 1 pkt 2
Umowy ulegnie odpowiedniej zmianie na zasadach określonych w poniższych ustępach,
nie  wcześniej  niż  z  dniem  wejścia  w  życie  przepisów,  z  których  wynikają  wyżej
wymienione zmiany.

2. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych w
ust. 1, jest przedłożenie przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym
przedmiocie, zawierającego co najmniej:
1) wskazanie  przepisów,  które  uległy  zmianie  (z  określeniem  daty  wejścia  w  życie

zmian)  oraz szczegółowe uzasadnienie  wpływu tych zmian na koszty wykonania
Umowy  w  zakresie  prawa  opcji  i  dokładne  określenie  wysokości  zmiany  tych
kosztów,

2) określenie wysokości nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegółowej
kalkulacji kwoty, o jaką wynagrodzenie ma ulec zmianie,

3) wskazanie  daty,  od  której  nastąpi  bądź  nastąpiła  zmiana  kosztów  realizacji
przedmiotu  Umowy  (nie  wcześniejszej  niż  data  wejścia  w  życie  właściwych
przepisów).

3. Jeżeli  z  wnioskiem  o  dokonanie  zmiany  wynagrodzenia  występuje  Wykonawca,
zobowiązany  jest  on  załączyć  do  wniosku,  o  którym  mowa  w  ust.  2,  dokumenty
uzasadniające  zmianę  kosztów  wykonania  Umowy  w  zakresie  prawa  opcji  oraz
wysokość tej zmiany, w szczególności:
1) pisemne zestawienie części przedmiotu Umowy, do których zastosowanie znajdzie

zmiana stawki podatku od towarów i usług, wraz z określeniem wynagrodzenia netto
i brutto za wykonanie tej części przedmiotu Umowy (tak przed, jak i po zmianie) – w
przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1;

2) pisemne  zestawienie  wynagrodzeń  pracowników,  biorących  udział  w  realizacji
Umowy  w  zakresie  prawa  opcji  (ze  wskazaniem  wysokości  wynagrodzenia
dotychczasowej  i  po  zmianie  lub  wysokości  stawki  godzinowej  wynagrodzenia
dotychczasowej i po zmianie), do których zastosowanie znajdzie zmiana przepisów
o  minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  lub  przepisów  o  minimalnej  stawce
godzinowej, wraz z określeniem części wynagrodzenia każdego z tych pracowników
odpowiadającej  zakresowi  prac  związanych  z  realizacją  przedmiotu  Umowy  w
zakresie prawa opcji – w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 2;

3) pisemne  zestawienie  wynagrodzeń  osób  biorących  udział  w  realizacji  Umowy  w
zakresie  prawa  opcji  (ze  wskazaniem  wysokości  dotychczasowej  i  po  zmianie),
podlegających  obowiązkowym  ubezpieczeniom  społecznym  oraz  ubezpieczeniu
zdrowotnemu,  do  których  zastosowanie  znajdzie  zmiana  przepisów  o  zasadach
podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub
przepisów o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wraz z
podaniem kwot składek uiszczanych na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie
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zdrowotne  oraz  określeniem  części  wynagrodzenia  każdej  z  tych  osób
odpowiadającej  zakresowi  prac  związanych  z  realizacją  przedmiotu  Umowy  w
zakresie prawa opcji – w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 3;

4) pisemne zestawienie pracowników biorących udział w realizacji  Umowy w zakresie
prawa opcji  (ze wskazaniem wysokości  kosztów wpłat  do pracowniczych planów
kapitałowych  dotychczasowych  i  po  zmianie),  do  których  zastosowanie  znajdzie
zmiana  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów
kapitałowych – w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 4;

4. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Zamawiający, jest on
uprawniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie okoliczności, o których mowa w ust. 1, mają wpływ na koszty
wykonania Umowy w zakresie prawa opcji, w tym przedłożenia odpowiednich zestawień,
o których mowa w ust. 3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym
niż 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania Zamawiającego. 

5. W  przypadku  przesłanki,  o  której  mowa  w  ust.  1  pkt  1,  zmianie  nie  ulegnie
wynagrodzenie  netto wskazane  w § 4  ust.  1  pkt  2,  natomiast  wynagrodzenie  brutto
ulegnie  zmianie  o  kwotę  wynikającą  ze  zmiany  stawki  podatku  od  towarów i  usług.
Zmiana będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanego od
dnia,  od którego zmianie  uległ  bądź ulegnie  koszt  realizacji  przedmiotu  Umowy (nie
wcześniej niż od daty wejścia w życie właściwych przepisów) oraz wyłącznie do części
przedmiotu  Umowy,  do  którego  zastosowanie  znajdzie  zmiana  stawki  podatku  od
towarów i usług.

6. W przypadku przesłanek, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, zmianie ulegnie wyłącznie
wynagrodzenie  wskazane  w  §  4  ust.  1  pkt  2  należne  za  wykonanie  tych  części
przedmiotu Umowy, w odniesieniu do których nastąpiła zmiana kosztów Wykonawcy w
związku  z  wejściem  w  życie  przepisów  odpowiednio  zmieniających  wysokość
minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  wysokość  minimalnej  stawki  godzinowej  lub
zmieniających  zasady  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu,  lub  wysokości  stawek  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne,  lub  zasady  gromadzenia  i  wysokość  wpłat  do  pracowniczych  planów
kapitałowych, od dnia, od którego zmianie uległ bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu
Umowy (nie wcześniej niż od daty wejścia w życie właściwych przepisów).

7. W przypadku przesłanki,  o  której  mowa w ust.  1  pkt  3,  wynagrodzenie  Wykonawcy
wskazane w § 4 ust. 1 pkt 2 ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu
Wykonawcy  ponoszonego  w  związku  z  wypłatą  wynagrodzenia  osobom  wykonujący
przedmiot  Umowy,  podlegającym  obowiązkowym  ubezpieczeniom  społecznym  oraz
ubezpieczeniu zdrowotnemu. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie
odnosić  się  wyłącznie  do  części  wynagrodzenia  osób,  o  których  mowa  w  zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy.

8. Strona,  której  przedłożono  wniosek  w przedmiocie  zmiany wynagrodzenia  z  powodu
okoliczności wskazanych w ust. 1, ma prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną
zmianę,  odpowiednio  w  całości  lub  części,  wyłącznie  jeżeli  Strona  wnioskująca  nie
wykazała  w  sposób  wskazany  w  ustępach  powyższych  wysokości  zmiany  kosztów
realizacji Umowy, w szczególności zaś gdy zmiana przepisów w zakresie wskazanym w
ust. 1 nie ma wpływu na zmianę kosztów realizacji Umowy.

9. Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia
z  powodu  okoliczności  wskazanych  w  ust.  1,  ma  obowiązek  przedłożenia  Stronie
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wnioskującej pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze wskazaniem, w jakim zakresie wyraża
zgodę  na  wnioskowaną  zmianę,  oraz  uzasadnieniem  odmowy  uznania  zasadności
wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak złożenia w wymaganym
terminie odpowiedzi na wniosek jest równoznaczny z jego akceptacją w całości.

10. Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do Umowy, sporządzonego w formie pisemnej
pod  rygorem  nieważności.  Aneks  zostanie  zawarty  w  zakresie  wyrażonej  zgody  na
wnioskowaną  zmianę,  w  terminie  14  dni  licząc  od dnia  przedłożenia  odpowiedzi  na
wniosek lub upływu terminu na przedłożenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z ust. 9.

11. Niezależnie od postanowień ust. 1 – 10, wzrost wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1
pkt 2 lit a oraz b, może nastąpić nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym (nie
wcześniej niż od 1 stycznia danego roku kalendarzowego, pierwszy raz nie wcześniej niż
w 2022r.), każdorazowo nie więcej niż o 3% w stosunku do dotychczasowej wysokości
wynagrodzenia,  w  związku  ze  wzrostem  cen  towarów  i  usług  konsumpcyjnych
wynikającym ze średniorocznych (w stosunku do poprzedniego roku) wskaźników cen
towarów  i usług  konsumpcyjnych  ogłaszanych  przez  Prezesa  GUS  za  miesiące
następujące po miesiącu, w którym zawarto umowę (pierwszy raz w oparciu o wskaźnik
wzrostu nie wcześniejszy niż ogłoszony w roku 2022, za rok 2021 w stosunku do roku
2020).

12. Podstawą do zmiany stawki wynagrodzenia zgodnie z ust. 11, jest przedłożenie przez
Wykonawcę  wniosku  (w  formie  pisemnej)  wskazujący  na  wskaźnik  wzrostu  cen
ogłoszony  przez  Prezesa  GUS  oraz  zawierający  wyliczenie  nowej  wysokości
wynagrodzenia. Wniosek podlega ocenie Zleceniodawcy i wymaga jego zatwierdzenia,
przy czym Strony mogą przeprowadzić w tym zakresie stosowne negocjacje.  Zmiana
stawki  wynagrodzenia,  o którym mowa w niniejszym ustępie następuje po uzyskaniu
akceptacji  Zleceniodawcy,  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  w  postaci
aneksu do umowy.

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy obej-
mującego okres o 30 dni dłuższy niż termin wykonania umowy (określony w §7 ust. 1),
na zasadach określonych w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych na kwotę
równą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (tj. wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1
Umowy), czyli ……. zł (słownie: ….).

2. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz
całość  wymaganego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  wskazanego
w ust. 1, w formie …. .

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykona-
nia umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zama-
wiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

4. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający. 
5. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
6. Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  aby  zabezpieczenie  należytego  wykonania

Umowy zachowało moc wiążącą w okresie wskazanym w ust. 1. W przypadku wydłuże-
nia terminu wykonania umowy określonego w §7 ust. 1 Wykonawca przed dokonaniem
przez Strony zmiany umowy w tym zakresie będzie zobowiązany do przedłużenia waż-
ności dotychczasowego zabezpieczenia lub też wniesienia nowego zabezpieczenia na
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okres o 30 dni dłuższy niż uzgodniony przez Strony nowy termin wykonania umowy. Wy-
konawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycz-
nych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania
przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.  

7. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu:
1) po wykonaniu umowy w zakresie wskazanym w §1 ust. 1 pkt 1 Wykonawca pozo-

stawia 30% wniesionego zabezpieczenia, czyli … zł z przeznaczeniem na zabezpie-
czenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady;

2) część stanowiąca 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie
wykonane.

8. W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innej formie niż pienięż-
na:
1) zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówie-

nia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;
2) w terminie 3 dni po podpisaniu protokołu odbioru całości dokumentacji projektowej,

Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu zabezpie-
czenia roszczeń z tytułu rękojmi w wysokości 30% wartości zabezpieczenia należy-
tego wykonania umowy określonego w ust. 1, tj. w kwocie … zł, obejmujące okres o
15 dni dłuższy niż okres rękojmi za wady przedmiotu umowy.

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu
rękojmi, zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi.

10. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których
mowa w niniejszym paragrafie. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione
w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku ban-
kowego Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wyko-
nawcy.

11. W trakcie realizacji  umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach
ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia
zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wy-
sokości.

12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego
i zachowuje swoją ważność przez czas określony w umowie. 

13. W przypadku zabezpieczenia w formie niepieniężnej, jeżeli okres ważności zabezpiecze-
nia należytego wykonania Umowy jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wy-
konawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania Umo-
wy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpie-
czenia. Zdanie poprzedzające stosuje się również w przypadku braku zakończenia umo-
wy w zakresie §1 ust. 1 pkt 1 w terminie określonym w §7 ust. 1 oraz braku dokonania
przez Strony zmiany Umowy w zakresie tego terminu – w takim wypadku obowiązkiem
Wykonawcy jest przedłużenie ważności zabezpieczenia (lub wniesienie nowego zabez-
pieczenia) do czasu rzeczywistego zakończenia umowy.

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ustępie poprzedzającym nie przedłoży Za-
mawiającemu nowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (lub nie przedłuży
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ważności dotychczasowego zabezpieczenia), Zamawiający będzie uprawniony do zreali-
zowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty tego zabezpie-
czenia, celem dokonania zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy
na zabezpieczenie w pieniądzu.

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpie-
czenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego za-
bezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części zabezpieczenia.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą we wszelkich
sprawach związanych z realizacją umowy są:
1) ……. (tel. ………., e-mail:…………);
2) ……. (tel. ………., e-mail:…………);

2. Przedstawicielem Wykonawcy do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy, w
tym do:

1) kierowania  pracami  projektowymi,  przekazania  dokumentacji  oraz  złożenia
oświadczenia o zgodności i kompletności wykonanej dokumentacji z obowiązującymi
przepisami prawa i sztuką budowlaną, pełnienia funkcji biegłego zgodnie z §2 ust. 7,
jest ………  (tel. ………., e-mail:…………);

2) sprawowania nadzoru autorskiego, w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a
umowy jest ………  (tel. ………., e-mail:…………).

3. Strony  nie  ponoszą  odpowiedzialności  za  niewykonanie  lub  nienależyte  wykonanie
postanowień niniejszej umowy w zakresie, w jakim będzie to spowodowane działaniem
siły wyższej.

4. Każda ze Stron jest zobowiązania do niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o
wystąpieniu siły wyższej, o której mowa w ust. 3. Zawiadomienie to musi wskazywać na
okoliczności stanowiące siłę wyższą, a także skutki wystąpienia siły wyższej w zakresie
dotyczącym  obowiązków  Strony  wynikających  z  niniejszej  umowy  oraz  środki
przedsięwzięte przez Stronę celem zminimalizowania skutków działania siły wyższej.

5. Strona,  której  dotyczy  działanie  siły  wyższej,  jest  zobowiązania  do  wykonywania
obowiązków wynikających z niniejszej umowy w takim zakresie, w jakim jest to możliwe,
jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań celem ograniczenia wpływu
siły wyższej na realizację obowiązków wynikających z umowy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy  Kodeksu  Cywilnego,  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  ustawy  Prawo
budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

7. Ewentualne  spory  wynikłe  na  tle  wykonywania  niniejszej  umowy  będą  rozstrzygane
przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

8. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach,  po jednym
dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

……………...….......... …...........……..………

Załączniki:
1) Opis przedmiotu zamówienia,
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2) Oferta Wykonawcy,
3) …
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