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Załącznik nr 2 do zaproszenia 

Wzór umowy nr …………..2016 

 

zawarta w dniu ……………………… w Szczecinie pomiędzy: 

Skarbem Państwa Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Szczecinie, reprezentowaną 

przez Pana Radosława Grzegorczyka Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska                                

w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin,                                 

NIP: 8513073563, zwaną dalej „Zamawiającym” 

a  

……………………………………… z siedzibą w ………………… przy ul. ………………., 

poczta: …………………………., NIP: ………………………………, reprezentowaną przez 

………………………………………………………………………………….,  

zwaną dalej „Wykonawcą” 

  
Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) 

 

§ 1  
PRZEDMIOT UMOWY  

1.  Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się na zasadach określonych w umowie 

do wykonania przedmiotu umowy pn.: „Zaprojektowanie Ośrodka dla zwierząt 

chronionych oraz dziko żyjących” w zakresie tożsamym z ofertą oraz wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.  
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji, w tym: dokumentacji projektowej w 

oparciu o „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz pełnienie nadzoru autorskiego, 

zorganizowanie i przeprowadzenie wszelkich działań wymaganych dla realizacji przedmiotu 

umowy.  
3. Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy, zapoznał się z niezbędną 

dokumentacją, oraz innymi możliwymi do przewidzenia warunkami i uwzględnił je w 

wynagrodzeniu.  
§ 2  

TERMINY REALIZACJI  
Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) wykonania i przekazania protokołem zdawczo – odbiorczym dokumentacji, o której 

mowa w § 3 w terminie do dnia 30 listopada 2016r., 

2) pełnienia nadzoru autorskiego w terminie do dnia podpisania protokołu końcowego 

odbioru robót budowlanych wykonanych na podstawie tej dokumentacji projektowej  

 

 § 3  
ZAKRES DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  

1. Na zakres opracowania dokumentacji technicznej zwanej dalej „dokumentacją”, o której 

mowa w § 1 ust. 2 składają się następujące opracowania w formie papierowej:  
1) wielobranżowa koncepcja projektu wraz z wizualizacją – 3 egz., 

2) projekt budowlany z informacją BIOZ – każda branża w 8 egz.,  
3) projekt wykonawczy – każda branża w 3 egz., 

4) kosztorysy wykonawcze w poszczególnych branżach– w 2 egz.,  
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w poszczególnych 

branżach – w 2 egz., 
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6) harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji zadania – w 2 egz., 

7) zbiorcze zestawienie kosztów zadania – w 2 egz. 

8) dokumentacja geologiczno-inżynierska na potrzeby projektu budowy obiektów – w 4 

egz.  
2. Wszystkie elementy wymienione w ust. 1 oprócz formy pisemnej, Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w oryginalnej programowo i bez zabezpieczeń przed edycją formie 

elektronicznej, osobno dla każdego opracowania:  
1) wielobranżową koncepcję projektu, projekt budowlany z informacją BIOZ i 

wykonawczy zapisany w formacie DWG i PDF w rozbiciu na branże - w 2 egz., 

2) kosztorysy zapisane w formatach ATH i PDF w rozbiciu na branże - w 2 egz.,  
3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, harmonogram 

rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięcia, zbiorcze zestawienie kosztów 

zadania w formatach PDF i DOC - w 2 egz., 

4) dokumentacja geologiczno-inżynierska w formatach PDF i DOC - w 2 egz. 
 

§ 4  
OBOWIĄZKI STRON PRZY OPRACOWANIU DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ  

1. Zakres obowiązków Wykonawcy określają postanowienia umowy oraz art. 20 ust. 1, 2 i 3 

oraz art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).  
2. Wykonawca oświadcza, że:  

1) posiada wszelkie właściwe uprawnienia niezbędne do opracowania dokumentacji i 

zatwierdzenia projektu budowlanego w celu uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę,  
2) posiada wiedzę i doświadczenie oraz specjalizuje się w opracowaniu dokumentacji w 

pełnym wymaganym zakresie,  
3) zna uwarunkowania procesu budowlanego i wymogi prawa budowlanego, 

administracyjnego zagospodarowania przestrzennego,  
4) ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z prawem prac wykonanych w ramach 

niniejszej umowy.  
3. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji z należytą starannością, w 

sposób zgodny z ustaleniami z przedstawicielami Zamawiającego, wymaganiami ustaw, 

przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, w tym z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290); z uwzględnieniem zapisów art. 29-33 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze. zm.), w 

tym określenie planowanych robót za pomocą kodów ze Wspólnego Słownika Zamówień 

CPV oraz w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 

zrozumiałych określeń, uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mogące 

mieć wpływ na sporządzanie ofert, w sposób obiektywny, z zachowaniem przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015r., poz. 2164 ze zm.) 

określających sposób opisu przedmiotu zamówienia, jak również zasad uczciwej 

konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców.  
4. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) dokonania uzgodnień z rzeczoznawcami ds. zabezpieczeń ppoż., bhp, sanit. – 

higienicznych i innych jeżeli jest to konieczne, umożliwiającymi późniejszą 

prawidłową realizację robót budowlanych i eksploatację obiektu z uwzględnieniem 

uzgodnień poczynionych z Zamawiającym, 
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2) poprawienia dokumentacji, o której mowa w § 3 bez dodatkowego wynagrodzenia,                      

w przypadku zmiany przepisów prawa lub zgłoszenia zastrzeżeń do wykonanej 

dokumentacji projektowej przez wszelkie organy lub podmioty, na każdym etapie 

niniejszego zadania jak i robót budowlanych wykonywanych na podstawie tej 

dokumentacji po rygorem naliczania kary umownej, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 

6),   
3) podania dla poszczególnych materiałów, urządzeń i systemów technologicznych 

parametrów równoważności oraz zaznaczy je w dostarczonych kartach katalogowych, 

dokumentacjach techniczno-ruchowych lub innych przekazanych Zamawiającemu 

dokumentach  
4) informowania Zamawiającego na jego wniosek o postępie i zaawansowaniu prac 

projektowych,  
5) udzielania odpowiedzi na zapytania oferentów ubiegających się o udzielenie 

zamówienia lub Zamawiającego, kierowane w trakcie trwania procedury o udzielenie 

zamówienia na roboty budowlane w oparciu o dokumentację projektową, w terminie 

3 dni od daty uzyskania wiadomości o treści zapytania,  
6) sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie z art. 20 ust. 1 pkt 4, lit. a) i b) 

ustawy Prawo budowlane w tym: przyjazd na budowę na każde wezwanie 

Zamawiającego w terminie 3 dni od daty zawiadomienia – fax, telefon, stwierdzanie 

w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z dokumentacją projektową, 

o której mowa w § 3 ust. 1, uzgadnianie na wniosek Zamawiającego i kierownika 

budowy możliwości wyłączenia robót lub wprowadzania robót dodatkowych i 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, wykonanie 

rysunków dodatkowych i zamiennych, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu 

i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie szczegółów dokumentacji 

projektowej.  
7) przekazania Zamawiającemu dokumentacji skoordynowanej technicznie i kompletnej 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja będzie zawierać 

wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane ekspertyzy, 

opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a 

także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet przedmiotu umowy 

oraz oświadczenie w powyższym zakresie, podpisane przez sprawdzających 

odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.   
8) Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody 

powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy. W szczególności, Zamawiający 

nie odpowiada za jakiekolwiek skutki, w tym roszczenia osób trzecich, wynikające z 

działań bądź zaniechań Wykonawcy oraz osób realizujących umowę w jego imieniu, 

w tym gdy Wykonawca opóźni się z wykonaniem przedmiotu umowy.  
9) Wykonawca jest zobowiązany informować na bieżąco, jednak nie później niż w 

terminie 7 dni od daty zaistnienia zmian, w szczególności o wszelkich zmianach 

adresu, numerów telefonicznych i faksów, osób upoważnionych do reprezentacji, 

przekształceniach własnościowych, likwidacji, wszczęciu postępowania 

upadłościowego, zawieszeniu lub zaprzestaniu działalności, itp.  
5. Obowiązkiem Stron jest współdziałanie w celu uzyskania dokumentacji pozwalającej na 

realizację robót budowlanych, a w szczególności:  
1) uzgodnienie przez Wykonawcę z Zamawiającym zastosowanych w dokumentacji 

materiałów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego,  
2) uczestniczenie w naradach roboczych na każde żądanie Stron,  
3) sporządzanie z narad protokołów. 
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§ 5 

 

ODBIÓR DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu w jego siedzibie i z uwzględnieniem terminów, o  

których mowa w § 2, do sprawdzenia po 1 egzemplarzu dokumentacji, o której mowa  

w § 3 w formie papierowej i po 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na nośniku USB 

pendrive. 

2.2.  Złożenie przez Wykonawcę dokumentacji, o której mowa w  ust. 1, nie jest równoznaczne z 

dokonaniem przez Zamawiającego jej odbioru 

 

 

 

 

 

  
3. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od dnia przekazania dokumentacji do sprawdzenia 

poinformuje Wykonawcę o ewentualnym braku akceptacji dokumentacji. Brak akceptacji 

dokumentacji, o której mowa w ust. 1, może nastąpić w związku ze stwierdzeniem w niej 

wad wynikających w szczególności niezgodności dokumentacji z opisem przedmiotu 

zamówienia, niniejszą umową, przepisami prawa lub pisemnymi ustaleniami Stron.  
4. Jeśli Zamawiający nie zaakceptuje dokumentacji, o której mowa w ust. 1, Wykonawca w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego przygotuje dokumentację poprawioną, 

wolną od wad, uwzględniającą zastrzeżenia zgłoszone przez Zamawiającego.  
5. Wykonawca złoży Zamawiającemu ponownie wykonaną dokumentację, o której mowa w 

ust. 1, przy czym Zamawiający ma prawo naliczania kar umownych zgodnie z § 9 ust. 1 

pkt. 2).  
6. Brak akceptacji dokumentacji, o której mowa w ust. 1, przez Zamawiającego lub żądanie 

Zamawiającego wprowadzenia do niej określonych modyfikacji będzie wiążące dla 

Wykonawcy.  
7. Zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w ust. 1, według 

procedury określonej w niniejszym paragrafie, nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych i prawnych dokumentacji i nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

gwarancji i rękojmi za wady.  
8. Zamawiający po stwierdzeniu prawidłowości i kompletności złożonych dokumentów 

podpisze protokół zdawczo-odbiorczy.  
9. Terminem wykonania i odbioru dokumentacji jest dzień protokołu zdawczo-odbiorczego.  
10. W  przypadku  nie  wykonania  dokumentacji  w  terminach  określonych  w  §  2, 

Zamawiający  będzie naliczał kary umowne zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 4).  
11. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad 

fizycznych i prawnych dokumentacji, o której mowa w ust. 1 i nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady.  
12. Za wystąpienie i usunięcie ewentualnych wad w dokumentacji, o której mowa w § 3 ust. 1, 

oraz w wykonanych i przewidzianych do wykonania na podstawie tej dokumentacji 

robotach budowlanych odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

 

§ 6  
PRAWA AUTORSKIE  

1. Wykonawca przenosi z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, o którym mowa 

w § 5 ust. 9 na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat, całość majątkowych  

praw autorskich do dokumentacji projektowej i do opracowań objętych niniejszą umową 

oraz do przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy opracowań na wszelkich polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz określonych w ust. 

2.  
2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw 

zależnych do utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł 

korzystać z niej w całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

 



 

Projekt „„Ochrona wybranych siedlisk i gatunków wymienionych w Dyrektywie Siedliskowej na podstawie wskazań zawartych w planach 
zadań ochronnych i planach ochrony na terenie województwa zachodniopomorskiego 

 

 

 

 

 

1) utrwalenie projektu i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej umowy,  
2) zwielokrotnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy w całości lub w części dowolną techniką,  
3) zapis dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie niniejszej 

umowy w formie elektronicznej,  
4) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy do realizacji zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 umowy,  
5) zmiana lub adaptacja dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy na potrzeby realizacji zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 umowy,  
6) udostępnianie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy, w całości lub w części podmiotom lub osobom wskazanym przez 

Zamawiającego,  
7) wykorzystanie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy w celu uzyskania wszelkich dostępnych form pomocy finansowej dla 

realizacji zadania, o którym mowa § 1 ust. 1 umowy,  
8) udostępnienie dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy (także na stronie internetowej Zamawiającego) na potrzeby 

prowadzonych przez Zamawiającego postępowań o udzielenie zamówień publicznych 

związanych z przedmiotem niniejszej umowy.  
3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie wskazanym w ust. 1 i 2 nastąpi w 

ramach wynagrodzenia za dokumentację projektową określonego w § 8.  
4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, 

jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach 

Umowy przez Wykonawcę, Wykonawca:  
1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 

powyższych zdarzeń;  
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu 

po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 

Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu 

egzekucyjnym, w tym koszty obsługi 

prawnej postępowania;  
3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub 

osobistych osoby lub osób zgłaszających roszczenia.  
5. Jeżeli do czasu odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe, o których mowa w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, 

przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

  
§ 7  

NADZÓR AUTORSKI  
1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 zobowiązuje się do 

pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane przy 

realizacji zadania wykonywanego na podstawie dokumentacji , o której mowa w § 3.  
2. Terminem rozpoczęcia wykonywania nadzoru autorskiego jest dzień rozpoczęcia realizacji 

robót budowlanych.  
3. Terminem zakończenia pełnienia nadzoru autorskiego jest dzień zakończenia robót 

budowlanych i wszystkich innych czynności niezbędnych do realizacji zadania.  
4. W ramach niniejszej umowy projektanci branż, odpowiednio do potrzeb, zobowiązani są do  
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5. wykonywania czynności nadzoru, wizytowania placu budowy na każde pisemne żądanie 

Zamawiającego oraz do udziału w odbiorze końcowym. Każdy pobyt na budowie powinien 

zostać odnotowany wpisem do dziennika budowy. 

5.W szczególności sprawowany nadzór autorski obejmuje:  
1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych ich zgodności z dokumentacją 

projektową, o której mowa w § 3 ust.1,  
2) uzgadnianie na wniosek Zamawiającego i kierownika budowy możliwości wyłączenia  

robót,  
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie lub 

konieczności wykonania robót dodatkowych, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz 

uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,  
4) inne obowiązki wynikające z ustawy z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane  

(Dz. U. z 2016r. poz. 290). 

 
 § 8  

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 umowy Zamawiający 

zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy łączne wynagrodzenie brutto w kwocie ……………. 

zł (słownie:…………………………………………………), w tym stawka podatku VAT 

………. %.               

2. Kwota, o której mowa w ust. 1 zostanie zapłacona Wykonawcy w terminie do 30 dni od 

dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT/rachunku jest protokół odbioru podpisany bez uwag i 

zastrzeżeń przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

4. Wszelkie płatności na podstawie niniejszej umowy będą dokonywane przez Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy o nr: ………………………………………………… 

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Dane Zamawiającego do wystawienia faktury: 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, ul. Teofila Firlika 20, 71-637 

Szczecin, NIP: 18513073563. 

7. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Regionalna Dyrekcja Ochrony 

Środowiska  w Szczecinie, Wydział Spraw Terenowych w Złocieńcu, ul. Dworcowa 13, 78-

520 Złocieniec. 

8. Niezależnym od stron umowy, warunkiem przekazania środków z tytułu wynagrodzenia jest 

dostępność środków w planie finansowym Zamawiającego. 

9. Zamawiający zastrzega, że jeżeli środki, o których mowa w ust. 1 nie zwiększą planu 

finansowego Zamawiającego w terminie umożliwiającym dochowanie terminu zapłaty,  o 

którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 

dni od dnia uruchomienia rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie powyższego 

zadania,  na co Wykonawca wyraża zgodę.  
 

§ 9  
KARY UMOWNE  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:  
1)  odstąpienia od umowy na etapie realizacji umowy przez Zamawiającego wskutek 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, wskazanych w §11 ust. 1 pkt 1) - 4),  
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2) bądź odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie w 

wysokości 20 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1,  
3)  nieterminowego usunięcia wad i usterek w przekazanej do zatwierdzenia zgodnie z § 5 

ust. 1 dokumentacji, o której mowa w § 3, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,  

4) nieterminowego usunięcia wad i usterek zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie 

gwarancji , w wysokości 0,2 wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy 

dzień opóźnienia licząc od dnia przekroczenia terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego.   

5)    nieterminowego wykonania i odbioru dokumentacji, o której mowa w § 3, w wysokości 

0,4 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od 

dnia przekroczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,  
6)    zaistnienia wad, które nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem w wysokości 20% sumy wynagrodzenia, 

którym mowa w § 8 ust. 1,  
7)    nieterminowego wykonania poprawek, o których mowa w § 4 ust. 4  pkt 2) w odebranej 

przez Zamawiającego dokumentacji, o której mowa w § 3 w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 

przekroczenia terminu wyznaczonego przez Zamawiającego,   
8)   odmowy pełnienia nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 7 w wysokości 5% 

wynagrodzenia, którym mowa w § 8 ust. 1. 

9)   za nieterminowe przedłożenie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania, o których mowa w § 

4 ust. 4 pkt 4)  w wysokości 500,00 zł.  
2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary 

umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania 

na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

  
 § 10  

GWARANCJA I RĘKOJMIA  
1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej rękojmi i gwarancji jakości na wykonaną 

dokumentację objętą przedmiotem umowy, licząc od daty podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego dokumentacji, o której mowa w § 3 do upływu terminu rękojmi i gwarancji na 

roboty budowlane realizowane na podstawie tej dokumentacji, pod warunkiem że roboty 

budowlane rozpoczną się w terminie 3 lat od dnia podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego tej dokumentacji.  
2. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni o:  
1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,  
3) złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości,   
4) wszczęciu postępowania upadłościowego, 

5) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

6) zawieszeniu działalności.   
3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zgłoszonych 

na piśmie przez Zamawiającego wad w dokumentacji objętej przedmiotem umowy, w 

ustalonym przez Zamawiającego terminie. 
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§ 11  
ODSTĄPIENIE OD UMOWY  

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  
1) został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości Wykonawcy lub Wykonawca zlikwiduje 

działalność, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,  
3) Wykonawca będzie wykonywał prace niezgodnie z umową,  
4) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 

przekroczy 20 dni.  
2. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 1, Zamawiający będzie mógł 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   
3. Wykonawca może odstąpić od umowy wyłącznie z przyczyn leżących po jego stronie, z 

zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 1). Umowne prawo odstąpienia Wykonawca realizuje w formie 

pisemnej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności stanowiącej przyczynę 

odstąpienia od umowy. 

§ 12  
ZMIANY UMOWY  

Zmiana przedmiotowej umowy może nastąpić w szczególności w przypadku: 

1) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno organizacyjną umowy (np. 

zmiany numeru rachunku bankowego); 

2) zmiany danych teleadresowych; 

3) zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy i zmian zasad płatności wynagrodzenia, w 

szczególności w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy;  

4) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

na skutek zmiany zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub 

wytycznych dotyczących ich realizacji.  
 

§ 13  
       POSTANOWIENIA  KOŃCOWE  

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowę 

sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egz. dla 

Zamawiającego, jeden egz. dla Wykonawcy.  
2. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. 

zm.) i Kodeksu Cywilnego.  
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