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Załącznik nr 4 
 

                        - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY-  
Umowa nr …………/2021 

zawarta w dniu ……………………….pomiędzy 
 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą w Lędzinach przy  
ul. Lędzioskiej 47 wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy                  
w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000147512, będącym podatnikiem VAT               
i posiadającym numer identyfikacyjny NIP 646-032-64-33, kapitał zakładowy: 26 518 600 PLN zwanym 
w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, w imieniu którego działają: 
Bernard Pustelnik  - Prezes Zarządu 
a 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(oznaczenie danych rejestrowych) 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu którego działają: 
 
………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………….. 
 
W oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm) – zwanej dalej ustawą Pzp, oraz w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: ZP-1/11/2021, przeprowadzonego w trybie podstawowym 
bez negocjacji (wariant I) w rozumieniu art. 275 pkt 1) ustawy Pzp, o nazwie: Wykonanie dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania Modernizacja oczyszczalni ścieków 
„Hołdunów” w Lędzinach, zawarto umowę (Umowę) o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. W oparciu o dokumenty zamówienia przygotowane dla przeprowadzonego przez Zamawiającego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-1/11/2021 oraz ofertę przedstawioną przez 
Wykonawcę w tym postępowaniu, Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 
Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla zadania 
Modernizacja oczyszczalni ścieków „Hołdunów” w Lędzinach. 

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia (zwanym dalej OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do umowy - 
wykonanie zamówienia podstawowego; 

2) sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych, realizowanych 
w oparciu o dokumentację projektową na zasadach i warunkach określonych w § 15 umowy 
i powszechnie obowiązujących przepisach prawa - wykonanie zamówienia objętego prawem opcji. 

3. Wykonawca jest zobowiązany wykonad umowę z uwzględnieniem standardu staranności 
obowiązującego przy prowadzeniu działalności gospodarczej w dziedzinie, której umowa dotyczy, 
zgodnie z przepisami prawa, etyką obowiązującą w jego zawodzie, zasadami aktualnej wiedzy 
technicznej, wymogami wynikającymi z wydanych decyzji administracyjnych, postanowieniami 
Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej SWZ), w szczególności OPZ oraz rzetelnie i terminowo. 

 
§ 2 

Terminy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy w ramach zamówienia podstawowego (opracowania dokumentacji 
projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę): do 17 miesięcy od daty zawarcia umowy tj. do 
dnia………………………….r. 

2. Termin realizacji zamówienia, w ramach zamówienia objętego prawem opcji (pełnienia nadzoru 
autorskiego): w okresie realizacji inwestycji (szacowany maksymalny termin realizacji robót 
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budowlanych wynosi 24 m-ce od daty zawarcia umowy) realizowanej w oparciu o dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszego zamówienia. Sprawowanie nadzoru autorskiego 
(w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji) realizowane będzie od dnia „pisemnego 
zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego”, przez cały okres realizacji robót, nieprzerwanie 
do czynności koocowego rozliczenia robot budowlanych. 

3. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego 
harmonogram terminowy realizacji umowy, zawierający terminy wykonania: koncepcji technologicznej, 
projektu architektoniczno - budowlanego, projektu wykonawczego. 

4. Wykonawca w ramach zamówienia podstawowego zobowiązuje się wykonywad zamówienie 
w warunkach pełnej dyspozycyjności dla Zamawiającego, w tym stawiad się na wezwanie 
Zamawiającego (telefoniczne, mailowe) w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu realizacji inwestycji 
lub w instytucji zajmującej się opiniowaniem (uzgadnianiem) realizowanej dokumentacji projektowej 
w terminie odpowiadającym charakterowi danej czynności. 

5. Oceniając terminy realizacji umowy, w szczególności termin koocowy, Strony zakładają, że Wykonawca 
postępuje według standardu, o którym mowa w §1 ust.3 umowy, zatem profesjonalnie, natomiast 
organy działają legalnie, w szczególności w zakresie poszanowania terminów załatwiania spraw. 

6. Przez użyte w ust. 2 określenie „od dnia pisemnego zobowiązania Wykonawcy przez Zamawiającego” 
należy rozumied, że Zamawiający w formie pisemnej wyznaczy dzieo rozpoczęcia wykonania 
zamówienia oznaczonego jako „opcja” i będzie to równoznaczne ze złożeniem oświadczenia 
o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz zgodnie z pismem. 
Przewiduje się rozpoczęcie realizacji zamówienia w opcji nie dłużej niż w ciągu 3 lat od daty uzyskania 
ostatecznej decyzji zezwalającej na rozpoczęcie robót budowlanych. W tym okresie Zamawiający ma 
prawo do skorzystania z prawa opcji. 

§ 3 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wykonawcy za należyte wykonanie umowy przysługuje łączne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 
Netto…………zł  
VAT .........% tj…………………zł  
BRUTTO ……zł (słownie:….),zgodnie ze złożoną Ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, w tym: 

1) za wykonanie zamówienia podstawowego (opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie 
pozwolenia na budowę - § 1 ust. 2 pkt 1):  
wartośd netto: .............zł  
podatek VAT: …... % w kwocie ............zł  
wartośd brutto: ......................................zł  

2) za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji (sprawowanie nadzoru autorskiego - § 1 ust. 2 
pkt 2):  
wartośd netto: .............zł  
podatek VAT: …... % w kwocie ............zł  
wartośd brutto: ......................................zł  
w tym: 
a) cena za 1 nadzór autorski wraz z kosztami dojazdu:  

netto ……… zł  
(ilośd pobytów – min. 10 a max. 14), z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie za sprawowanie 
nadzoru autorskiego nie może przekroczyd kwoty stanowiącej 5 % wartości netto określonej 
w ust.1 pkt 1).          

2. Kwoty  określone w ust. 1 pkt. 1) i 2) zawierają wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 
zamówienia, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami 
realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji, zapłaty ceny za nośniki, na których dokumentacja zostanie umieszczona oraz wszystkie 
inne roszczenia Wykonawcy jako autora dokumentacji z wszelkich tytułów w związku z realizacją 
niniejszej umowy. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje wszystkie koszty związane z dojazdem, 
pobytem na budowie oraz czynnościami nadzoru. Nieuwzględnienie w cenie brutto wszystkich 
wydatków niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy stanowi element ryzyka Wykonawcy i nie 
skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia.  
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3. Fakturowanie w zakresie zamówienia podstawowego (opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz uzyskanie pozwolenia na budowę) następuje na podstawie protokołów odbiorów częściowych, 
zgodnie z §4 ust.2 umowy: 
1) 20% wynagrodzenia brutto określonego w ust.1 pkt.1), po uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji 

technologicznej, 
2) 30% wynagrodzenia brutto określonego w ust.1 pkt.1), po sporządzeniu projektu architektoniczno-

budowlanego i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, 
3) 20% wynagrodzenia brutto określonego w ust.1 pkt.1), po uzyskaniu ostatecznej decyzji 

o pozwoleniu na budowę 
4) 30% wynagrodzenia brutto określonego w ust.1 pkt.1), po wykonaniu projektów wykonawczych oraz 

wszystkich innych obowiązków Wykonawcy (w zakresie zamówienia podstawowego) i podpisaniu 
przez Zamawiającego koocowego protokołu odbioru całości dokumentacji bez uwag.  

4. Podstawą rozliczenia za sprawowanie nadzoru autorskiego, o którym mowa w §15 umowy – 
w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji tj. wystawienia przez Wykonawcę faktury 
VAT będzie protokół pełnienia nadzoru autorskiego, sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony 
przez Zamawiającego. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury za pełnienie nadzoru 
autorskiego nie częściej niż raz na kwartał, na podstawie faktycznej ilości nadzorów autorskich (liczby 
pobytów na budowie na wezwanie Zamawiającego) potwierdzonych przez Zamawiającego. Jeden pobyt, 
niezależnie od liczby osób traktuje się jako jeden.  

5. Termin płatności Strony ustalają na 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Prawidłowo wystawiona faktura zostanie dostarczona Zamawiającemu do 7 
dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Zapłata następuje na wskazany na fakturze 
rachunek bankowy Wykonawcy. Dniem zapłaty jest dzieo obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

6. Faktury należy wystawiad na: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “PARTNER” Spółka z o.o. 
ul. Lędzioska 47, 43-143 Lędziny, NIP 646-032-64-33. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnid, by rachunek bankowy wskazany na fakturze był rachunkiem 
uwidocznionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie 
art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Biała lista podatników VAT). 

8. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. 
9. Wykonawca oświadcza, że będzie dokonywał terminowo płatności na rzecz Podwykonawców. 
10. Przelew wierzytelności wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę, w całości lub części, 

na jakiekolwiek osoby trzecie może nastąpid wyłącznie za uprzednią pisemną, pod rygorem nieważności, 
zgodą Zamawiającego, udzieloną wyłącznie po upływie terminu płatności faktury. Postanowienie zdania 
poprzedzającego dotyczy zarówno należności głównych, jak i należności ubocznych. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt.1) i 2), zaspokaja wszelkie roszczenia po stronie 
Wykonawcy związane z wykonywaniem przedmiotu Umowy. 
 

§ 4 
Odbiory 

1. Strony przewidują dokonywanie odbiorów częściowych rezultatów pracy Wykonawcy. 
2. Odbiory częściowe w zakresie zamówienia podstawowego następują po: 

1) uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji technologicznej, 

2) sporządzeniu projektu architektoniczno-budowlanego i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, 

3) uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowę, 

4) wykonaniu projektów wykonawczych oraz wszystkich innych obowiązków Wykonawcy na podstawie 
umowy i podpisaniu koocowego protokołu odbioru całości dokumentacji przez Strony. 

 
§ 5 

Dane do kontaktu 
1. Jako koordynatorów prac w zakresie realizacji obowiązków umownych Strony wyznaczają: 

1) Ze strony Wykonawcy ……………………..e-mail:.tel.... ................. 
2) Ze strony Zamawiającego:  

a) w zakresie zamówienia podstawowego:  e-mail:...... tel……….. 
b) w zakresie nadzoru autorskiego, w przypadku gdy nadzór nad realizacją usług z ramienia 

Zamawiającego zostanie powierzony innej osobie niż określona w lit.a),   osoba sprawująca 
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nadzór w niniejszym zakresie zostanie wskazana w przypadku skorzystania przez Zamawiającego 
z prawa opcji. 

2. W przypadku nieobecności koordynatorów w zakresie realizacji obowiązków umownych Strony 
wyznaczają ich zastępców: 
1) Ze strony Wykonawcy ……………………..e-mail:.tel.... ................. 
2) Ze strony Zamawiającego:   e-mail:...... tel……….. 

3. Ewentualna zmiana osoby, o której mowa w ust. 1 lub 2 wymaga pisemnego poinformowania przez 
Stronę dokonującą zmiany. 

4. W przypadku kontaktu w formie mailowej, za datę otrzymania wiadomości e-mail przez Wykonawcę 
przyjmuje się datę jej wysłania na adres Wykonawcy ..  

5. Korespondencja wysłana na adres drugiej Strony wskazany w umowie jest uważana za prawidłowo 
doręczoną z chwilą odbioru przez dowolną osobę pod tym adresem lub z chwilą adnotacji operatora 
pocztowego „adresat wyprowadził się” lub podobną lub z chwilą pierwszej adnotacji operatora 
pocztowego „nie podjęto w terminie” lub podobnej, chyba, że Wykonawca w formie pisemnej 
powiadomi Zamawiającego o zmianie adresu. Powiadomienie takie jest skuteczne od dnia jego 
doręczenia Zamawiającemu i obowiązuje dla czynności podjętych po tej dacie. 
 

§ 6 
Dokumentacja projektowa  

1. Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyd do wykonania dokumentacji osoby wskazane w ofercie, bądź 
osoby dysponujące równoważnym lub większym doświadczeniem, ocenianym według kryteriów 
zawartych w SWZ - za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

2. Szczegółowy zakres czynności składających się na wykonanie dokumentacji określa SWZ, 
w szczególności OPZ. Do zakresu czynności Wykonawcy, objętego wynagrodzeniem, należą także 
wszystkie czynności niewymienione w SWZ, a niezbędne dla uzyskania celu gospodarczego 
dokumentacji. Czynności te nie stanowią prac dodatkowych. 

3. Miejscem złożenia dokumentacji lub jej części jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Partner 
Spółka z o.o. 43-143 Lędziny, ul. Lędzioska 47. 

4. Wykonawca składa Zamawiającemu kompletne rezultaty pracy, o których mowa w umowie, w celu 
uzgodnienia lub weryfikacji. 

5. Uzgodnienia (weryfikacja) winny nastąpid w terminie do 14 dni od daty złożenia. Ewentualne uwagi 
Zamawiający przekazuje Wykonawcy w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Wykonawca winien niezwłocznie ustosunkowad się do przekazanych uwag. 

6. Do odbioru koocowego Wykonawca składa kompletną i poprawioną dokumentację. 
7. Dokumentację zgłoszoną do odbioru Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowao oraz pisemne 

oświadczenia: 

a) że dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i jest 
w stanie zupełnym, czyli kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyd, stanowi jego 
wyłączną własnośd, rezultat jego twórczości i nie jest obciążona jakimikolwiek prawami osób trzecich 
oraz że praw takich nie narusza, 

b) o udzielonej gwarancji i rękojmi dotyczącej dokumentacji. 
8. W przypadku, gdy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu jakikolwiek rezultat pracy niezgodny 

z niniejszą umową lub nieodpowiadający wymogom Zamawiającego, Zamawiający wyznaczy 
Wykonawcy odpowiedni termin, do poprawy lub zmiany swojej pracy. Procedura opisana w zdaniu 
poprzedzającym może byd powtarzana, aż do odbioru usunięcia wad i błędów bez uwag. 

9. Podstawą wystawienia faktury VAT za każdy etap pracy Wykonawcy będzie podpisany przez Strony 
protokół odbioru z adnotacją: Niniejszy protokół upoważnia do wystawienia faktury Vat. Czynnośd ta 
stanowi potwierdzenie wykonania danej części umowy oraz co do czynności, o której mowa w §3 ust.3 
pkt.4) winna nastąpid w terminie, o którym mowa w §2 ust.1. Przed zaistnieniem tych zdarzeo 
Wykonawcy nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów. 

10. Zamawiający poprzez podpisanie protokołu odbioru nabywa prawo własności dokumentacji i nośników, 
na jakich ją utrwalono. 

11. Dokumentację (którykolwiek jej element), która nie została odebrana przez Zamawiającego 
na podstawie pisemnego protokołu odbioru uważa się za niewykonaną i za taką dokumentację 
Wykonawcy nie jest należne jakiekolwiek wynagrodzenie ani zwrot kosztów. 

12. Zamawiający nie jest zobowiązany do dokonywania sprawdzenia jakości dokumentacji. 
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13. Zamawiający wymaga w ramach przedmiotu zamówienia opracowania dokumentacji w sposób 
zapewniający Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, zgodnie z 
wymogami określonymi w art. 99-102 oraz art. 103 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zgodzie z opisem 
przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do ogłoszenia postępowania na realizację robót 
budowlanych. Wykonawca nie może opisad przedmiotu zamówienia przez wskazanie w dokumentacji 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu 
zamówienia i Wykonawca nie może go opisad za pomocą dostatecznie dokładnych określeo, a 
wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny", wówczas obowiązkiem Wykonawcy jest 
podanie warunków równoważności. 
Wykonawca obowiązany jest, uwzględniając przepisy ustawy Pzp i aktualną linię orzeczniczą Krajowej 
Izby Odwoławczej, opisad parametry równoważności, na podstawie, których Zamawiający dokonad 
będzie mógł oceny zaoferowanych rozwiązao tj. opisad wymagane cechy jakościowe i techniczne 
dotyczące ofert równoważnych. Wykonawca dokonuje tego poprzez wskazanie wymogów 
precyzujących zakres równoważności ofert.  

§ 7 
Odpowiedzialnośd Wykonawcy 

1. Wykonawca, pod rygorem pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego 
oświadcza, że : 

a) zapoznał się z zakresem zamówienia, a w szczególności sam ocenił i ustalił zakres prac potrzebnych 
do należytego wykonania dokumentacji i oddania jej Zamawiającemu, tak, aby spełniała dla 
Zamawiającego cel gospodarczy i nie zgłasza co do nich jakichkolwiek zastrzeżeo; 

b) otrzymał i zapoznał się z całą niezbędną dokumentacją potrzebną do należytego wykonania umowy 
w terminie, o którym mowa w §2 ust.1 umowy i nie zgłasza co do nich jakichkolwiek zastrzeżeo; 

c) przyjmuje do wiadomości, że po dacie podpisania umowy jakiekolwiek zastrzeżenia w sprawach, 
o których mowa powyżej nie będą uwzględniane, a w szczególności nie będą stanowiły podstawy do 
zmiany terminu wykonania umowy, bądź wynagrodzenia Wykonawcy; 

d) zapewni, aby dokumentacja nie naruszała jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw 
autorskich.  

2. W przypadku skierowania wobec Zamawiającego jakichkolwiek roszczeo przez jakąkolwiek osobę 
trzecią, związanych z naruszeniem jej praw majątkowych lub osobistych spowodowanych korzystaniem 
z dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpid 
do postępowania ugodowego lub sądowego lub jakiegokolwiek innego postępowania toczącego się 
przeciw Zamawiającemu i naprawid poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego wszelkie szkody 
w pełnej wysokości (w tym koszty postępowania). 

3. W przypadku, gdy w postępowaniu mającym na celu ochronę autorskich praw majątkowych nabytych 
na podstawie niniejszej umowy przez Zamawiającego, konieczny będzie udział Wykonawcy, 
Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę, który zobowiązany jest do wzięcia udziału w sprawie 
i udzielenia wszelkiej pomocy w celu skutecznego odparcia roszczenia. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych oraz wad 
w dokumentacji, mogących powstad w toku realizacji niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż 
łączna wysokośd brutto wynagrodzenia Wykonawcy określona w § 3 ust.1.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 14 dni, od dnia zawarcia 
Umowy kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczenia przez cały okres 
wykonywania Umowy i obowiązywania rękojmi.  

7. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania od Wykonawcy z tytułu następstw błędów 
projektowych oraz wad w dokumentacji również z ubezpieczeo. 

 
§ 8 

Gwarancja i rękojmia 
1. W przypadku wykrycia przez Zamawiającego wad fizycznych lub wad prawnych dokumentacji, 

Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia reklamacji w każdym czasie. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości bez zastrzeżeo na wykonaną dokumentację 

na okres 5 lat od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru całości dokumentacji bez 
uwag. Na ten sam pięcioletni okres, liczony od zdarzenia, o którym mowa powyżej, obowiązuje rękojmia 
za wady. 
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3. Zgłoszenie przez Zamawiającego reklamacji oraz zawiadomienia o wadach następują w formie pisemnej. 
W reklamacji (zgłoszeniu wady) Zamawiający zobowiązany jest wskazad żądany sposób i termin ich 
załatwienia, które wiążą Wykonawcę. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu pełnej informacji, w formie pisemnej, 
w przedmiocie uznania reklamacji (zgłoszenia wady) w terminie 14 dni od daty doręczenia. Jeżeli 
w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Wykonawca nie odmówi uznania powyższych 
czynności Zamawiającego, reklamację (zgłoszenie) uważa się za uznane zgodnie z żądaniem 
Zamawiającego. 

5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązków z tytułu rękojmi albo gwarancji Zamawiający 
może, samodzielnie lub za pośrednictwem wybranego przez siebie podmiotu trzeciego, wykonad 
uprawnienia z gwarancji lub rękojmi w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko, po uprzednim 
zawiadomieniu Wykonawcy. Kosztami związanymi z zastępczym usunięciem wad Zamawiający obciąży 
Wykonawcę. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze, 
o którym mowa w niniejszym ustępie. 

§ 9 
Prawa autorskie 

1. Wykonawca z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołów odbiorów częściowych, w ramach 
wynagrodzenia, bez potrzeby składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeo woli, w zakresie 
określonym niniejszą umową, przenosi na Zamawiającego wszelkie majątkowe prawa autorskie do 
rezultatów swojej pracy oraz poszczególnych jej elementów, w szczególności na następujących polach 
eksploatacji: 

a) wykorzystywania całych lub poszczególnych dowolnie wybranych i/lub zmodyfikowanych 
elementów w dowolny, ustalony przez Zamawiającego bez potrzeby jakiejkolwiek konsultacji 
z Wykonawcą sposób, w ramach działalności Zamawiającego; 

b) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzanie dowolną techniką 
egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową i komputerową a także wszelkimi innymi technikami utrwalania i zwielokrotniania 
dostępnymi w chwili zawarcia niniejszej umowy; 

c) w zakresie rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mied 
do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym w dowolnych mediach i dowolnymi 
technikami; 

d) wprowadzania do pamięci komputera, przesyłania i przenoszenia na nośnikach elektronicznych, 

e) publicznego prezentowania całości i/ lub elementów, a także inwestycji stworzonej 
na ich podstawie, bądź na podstawie dowolnie wybranych i/ lub zmodyfikowanych ich elementów, 

f) sporządzania, korzystania i rozporządzania utworami zależnymi, 

g) opracowao i modyfikacji, w tym m.in. prawa do korekty, dokonywania przeróbek, zmian całości 
oraz elementów, 

h) wykorzystywania ich oraz inwestycji według nich stworzonej bądź na podstawie dowolnie 
wybranych i/ lub zmodyfikowanych elementów, w prasie, radiu, telewizji, w innych środkach 
masowego przekazu, materiałach marketingowych, internecie, stronach internetowych, papierach 
firmowych, mailach i innych formach prezentacji, 

i) wykorzystywania w dowolny sposób we wszelkich działaniach i czynnościach podejmowanych przez 
Zamawiającego w szczególności w działaniach reklamowych, marketingowych i promocyjnych 
Zamawiającego. 

2. Zakres przeniesienia majątkowych praw autorskich jest nieograniczony ani w czasie ani w przestrzeni 
i odnosi się do terytorium Polski oraz wszelkich krajów i terytoriów poza jej granicami. 

3. Wykonawca w chwili przeniesienia praw autorskich zezwala na wykonywanie przez Zamawiającego 
praw zależnych. 

4. Zamawiający może wedle swego uznania, bez zgody Wykonawcy, przenosid prawa nabyte na podstawie 
niniejszej umowy na dowolne osoby trzecie oraz ma pełne i wyłączne prawo do decydowania o zakresie 
i sposobie korzystania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do rezultatów swojej pracy autorskich 
praw osobistych oraz upoważnia Zamawiającego do wykonywania w stosunku do nich autorskich praw 
osobistych, za wyjątkiem prawa do ich autorstwa oraz prawa do oznaczania ich nazwiskiem 
Wykonawcy. 
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§ 10 
Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacid Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach: 

a) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialnośd 
Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

b) zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu terminowego do zatwierdzenia, 
w terminie określonym w §  2 ust. 3 umowy w wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzieo zwłoki, 

c) zwłoki w wykonaniu umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w §  2 ust. 1 umowy 
w wysokości 500 zł za każdy dzieo zwłoki; 

d) zwłoki w usunięciu wad dokumentacji w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 100 zł za każdy 
dzieo zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

e) naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 12 ust. 1, 
w wysokości 2.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, 

f) naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 12 ust. 2, 
w wysokości 2.000 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

g) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu zmiany 
wysokości wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w wysokości 100,00 zł za każdy stwierdzony 
przypadek, 

h) za nieprzybycie na wezwanie na spotkania, komisje, narady lub brak udziału w czynnościach nadzoru 
autorskiego wynikających z umowy, w ramach nadzoru autorskiego, za każdy stwierdzony 
przypadek w wysokości 200,00 zł; 

i) w przypadku nieprzedłożenia kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej tj. obowiązku wynikającego z § 7 
ust. 5 umowy, w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzieo zwłoki; 

j) naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w umowie, innego 
niż określone w lit. a)-i) powyżej, w wysokości 200 zł, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia. 

2. Maksymalna wysokośd kar obciążających Wykonawcę nie może przekroczyd 20 % wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy. 

3. Zapłaty kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest dokonywad przelewem na wskazany przez 
Zamawiającego rachunek bankowy, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania 
zapłaty. Zapłata kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpid poprzez ich potrącenie 
z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku gdy nie stoi to w sprzeczności z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania umowy. Zamawiający ma prawo 
do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych, gdy szkoda przewyższy 
wysokośd kar umownych, bądź wystąpiła z innego tytułu. 

5. Odstąpienie od umowy nie wyłącza możliwości naliczenia kar umownych oraz odszkodowania. 
6. Zamawiający uprawniony jest do sumowania naliczonych kar umownych z różnych tytułów, jeżeli 

istnieją ku temu podstawy. 
§ 11 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający ma prawo odstąpid od umowy na zasadach przewidzianych w przepisach prawa. 

Zamawiającemu służy także umowne prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) opóźnienia w realizacji umowy w stosunku do terminów pośrednich założonych w harmonogramie 
terminowym o więcej niż miesiąc, 

b) jeżeli Wykonawca podzlecając wykonywanie umowy, naruszył obowiązek, o którym mowa w § 6 ust. 
1 umowy lub dokonuje cesji praw i obowiązków wynikających z umowy bez zgody Zamawiającego, 

c) zajęcia majątku Wykonawcy przez organy egzekucyjne, zaprzestania prowadzenia działalności 
gospodarczej przez Wykonawcę, wszczęcia likwidacji Wykonawcy, 

d) naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w §12 ust. 1 albo §12 
ust. 2 umowy, 

e) gdy wysokośd naliczonych przez Zamawiającego kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia 
brutto. 

2. Odstąpienie od umowy będzie dokonane na piśmie z podaniem przyczyn i podstaw odstąpienia 
i wskazaniem terminu odstąpienia. Zamawiającemu służy - według jego wyboru - uprawnienie do 
odstąpienia od umowy również w części niewykonanej. 
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3. Strony dokonają rozliczenia po odstąpieniu w terminie 30 dni od dnia odstąpienia, na zasadach 
przepisanych prawem, przy czym odstąpienie nie pozbawia Zamawiającego prawa do dochodzenia kar 
umownych. 

4. Umowne prawo do odstąpienia od umowy Zamawiający może wykonad w terminie dwóch miesięcy od 
powzięcia wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę skorzystania z tego prawa. Odstąpienie, 
o którym mowa w niniejszym paragrafie stanowi odstąpienie z przyczyn, za które odpowiedzialnośd 
ponosi Wykonawca. 

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową, 
Zamawiający może wezwad go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyd mu w tym celu 
odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy 
odstąpid, powierzyd poprawienie lub dalsze wykonywanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi 
na koszt Wykonawcy, bez zgody sądu. 

§ 12 
Poufnośd 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności sporządzonych kosztorysów inwestorskich oraz 
do podejmowania czynności mających na celu zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego, a także 
działania lojalnego wobec niego, w tym powstrzymywania się od wszelkich zachowao, które mogłyby 
narazid Zamawiającego na szkodę. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności informacji pozyskanych w związku z realizacją 
umowy, w szczególności do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. 
Wykonawca nie może wykorzystywad pozyskanych danych w żaden inny sposób lub w innym celu niż 
dla wykonania umowy, w szczególności zakazuje się wykorzystywania danych w celach reklamowych lub 
marketingowych. Wykonawca zapewnia, że reżim prawny ochrony danych osobowych jest mu znany, 
zobowiązuje się go przestrzegad oraz zapewni zgodne z prawem postępowanie z danymi. 

3. Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do wykonywania obowiązków przewidzianych w art. 13 lub 
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95146/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał 
w związku z realizacją umowy. 

4. Za przestrzeganie obowiązków, o których mowa w ust. 1-3 niniejszego paragrafu Wykonawcy nie należy 
się żadne wynagrodzenie ani zwrot jakichkolwiek kosztów. 

5. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszystkich 
ruchomości stanowiących własnośd Zamawiającego, a będących w jego posiadaniu, w tym także 
dokumentów i materiałów, jakie zebrał, sporządził, opracował lub otrzymał w czasie trwania niniejszej 
umowy albo w związku lub przy okazji jej wykonywania, włączając w to ich kopie, odpisy, a także zapisy 
na wszelkich nośnikach informacji, najpóźniej do dnia rozwiązania niniejszej umowy, za wyjątkiem 
dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przechowywad w swojej siedzibie dla celów 
księgowych. 

§ 13 
Podwykonawcy 

1. Wykonawca może zlecid podwykonawcy/om wskazaną w ofercie częśd zamówienia. 
2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonad zmiany podwykonawcy, zrezygnowad 

z podwykonawcy bądź wprowadzid podwykonawcę w zakresie nie przewidzianym w ofercie. 
3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy Pzp, 
Wykonawca jest obowiązany wykazad Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyd stosowne dokumenty wymagane w 
postanowieniach SWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegad 
wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy 
Pzp, wskazane w SWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyd stosowne dokumenty 
wymagane w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub dokumenty analogiczne do tego które było 
składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). 

4. Wykonanie części przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności i zobowiązao wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 
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odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie 
lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób trzecich pełną 
odpowiedzialnośd za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy wykonywaniu 
powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 Kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, 
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie całości ani części zakresu przedmiotu umowy przez 
podwykonawcę dalszemu podwykonawcy. 

§ 14 
Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowieo niniejszej umowy może nastąpid jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą 
Prawo zamówieo publicznych. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego według zasad określonych w umowie, jeżeli koniecznośd wprowadzenia takich zmian wynika 
z następujących okoliczności: 
1) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.  W takim przypadku 
wartośd wynagrodzenia netto nie ulega zmianie, jedynie wartośd wynagrodzenia brutto 
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana wynagrodzenia odnosid się będzie 
do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów 
zmieniających lub wprowadzających oraz do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie 
znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. W przypadku 
zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, 
Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z 
wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana 
wysokości kosztów wykonania umowy, uzasadniające zmianę wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpid wyłącznie jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym 
zakresie obciąża Wykonawcę, 

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo zmiany wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana ta będzie obejmowad wyłącznie częśd wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie tych przepisów. Kwota wynagrodzenia 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku 
ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeo osób świadczących usługi do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, bądź minimalnej stawki godzinowej 
z uwzględnieniem wszystkich obciążeo publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosid się 
wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa 
w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją umowy. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji, 
po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócid się do 
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, 
o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym 
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz 
wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy. 
Wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyd dokumenty z których będzie 
wynikad, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 
zestawienie wynagrodzeo (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących usługi, wraz 
z określeniem zakresu obowiązków pracownika w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio 
związane z realizacją umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 
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Zmiana wynagrodzenia może nastąpid wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę, 

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana 
ta będzie obejmowad wyłącznie częśd wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do 
której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku 
z wejściem w życie przepisów odpowiednio dokonujących zmian w zakresie zasad podleganiu 
ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W przypadku zaistnienia opisanej sytuacji po 
wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca może zwrócid się do 
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, 
o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, zawierającym szczegółowe wyliczenie 
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazanie 
daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy 
uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wraz z wnioskiem 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyd dokumenty z których będzie wynikad, w jakim zakresie 
zmiany te maja wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: zestawienie wynagrodzeo 
(zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących usługi, wraz z kwotami składek 
uiszczanych do zakładu Ubezpieczeo Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu obowiązków pracownika 
w jakim wykonują oni pracę bezpośrednio związane z realizacją umowy oraz części 
wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. Zmiana wynagrodzenia może nastąpid 
wyłącznie jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Wykonawcę, 

d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę niniejszej umowy. Zmiana 
ta będzie obejmowad wyłącznie częśd wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu 
do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku 
ze zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
W przypadku zaistnienia tej okoliczności, Wykonawca może zwrócid się do Zamawiającego 
z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca 
zobowiązany jest wskazad kwotę, o którą wynagrodzenie Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz 
z uzasadnieniem zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 
Wykonawcy powinno ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany jest również do wskazania daty, 
od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca 
zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 
przedłożyd dokumenty z których będzie wynikad, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 
koszty wykonania umowy. Zmiana wynagrodzenia może nastąpid wyłącznie jeżeli zmiany te 
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Ciężar dowodu w tym 
zakresie obciąża Wykonawcę, 

e) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub 
kosztów związanych z realizacją zamówienia (umowy) w rozumieniu art. 439 ustawy Pzp. Przez 
zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 
obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 
zawartego w ofercie. Strony umowy będą uprawnione do zmiany wynagrodzenia, o ile poziom 
zmiany ceny materiałów lub kosztów, przez który rozumie się średnioroczny wskaźnik cen 
towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, publikowany przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego, osiągnie poziom co najmniej 4%. Maksymalna wartośd zmiany 
wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowieo o zasadach 
wprowadzania zmian wynosi 5% wynagrodzenia Wykonawcy (wartości pierwotnej umowy, 
na dzieo zawarcia umowy). Zasady ustalania zmiany wynagrodzenia: 

 zmiana wynagrodzenia nastąpi po pierwszym kwartale każdego roku kalendarzowego, 
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 zmiana wynagrodzenia odnosid się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej 
(działa na przyszłośd od momentu dokonania zmiany), 

 wysokośd wynagrodzenia Wykonawcy w rozliczeniu okresowym ulegnie zmianie o wielkośd 
średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, 
a w przypadku likwidacji wskaźnika, o którym wyżej mowa lub zmiany podmiotu, który 
urzędowo go ustala, wskazany mechanizm stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, 
który zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub 
podmiot lub w przypadku, gdyby te wskaźniki przestały byd dostępne, zastosowanie znajdą 
inne najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego. 

Wynagrodzenie należne Wykonawcy wskazane w protokole wykonanej usługi zostanie 
powiększone o wskaźnik. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

2) Zmiany osoby/osób przy pomocy której/ych Wykonawca realizuje przedmiot umowy. W przypadku 
braku możliwości wykonywania przedmiotu umowy przez wskazaną/e osobę/y, (w szczególności: 
rozwiązanie umowy, śmierd, choroba, utrata uprawnieo, inne uzasadnione okoliczności 
niepozwalające wykonywad wskazanym osobom powierzone czynności) wówczas Wykonawca może 
powierzyd te czynności innym osobom o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej 
takie warunki jakie podano w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dla przeprowadzonego 
postępowania. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy dla której Wykonawca 
uzyskał w kryterium „Doświadczenie Personelu Wykonawcy” podanym SWZ dla przeprowadzonego 
postępowania, odpowiednią ilośd punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadad 
doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za którą 
Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskad w kryterium „Doświadczenie Personelu 
Wykonawcy” nie mniejszą ilośd punktów niż uzyskała osoba, która zostaje zmieniona;   

3) Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. Jeżeli zmiana lub 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których w art. 112 ust. 1 pkt 3 lub pkt 4 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany 
wykazad Zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 
je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym 
celu zobowiązany jest przedłożyd stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SWZ. 
Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegad wykluczeniu w oparciu 
o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp wskazane w SWZ. 
W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyd stosowne dokumenty wymagane 
w postanowieniach SWZ (oświadczenie lub dokumenty analogiczne do tego które było składane 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego);  

4) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treśd złożonej oferty, 
w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowieo umowy 
do zaistniałego stanu prawnego; 

5) Zmiana nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących dokonanie zmiany nazwy 
Wykonawcy; 

6) Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym Wykonawcą w wyniku 
sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, 
przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy 
lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie 
zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia w oparciu o przesłanki zawarte w art. 108 ust. 1 lub 
art. 109 ust. 1 (o ile dotyczy) ustawy Pzp wskazane w SWZ oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy;  

7) Jeżeli koniecznośd zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzied, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 
charakteru umowy a wzrost Wynagrodzenia Wykonawcy spowodowany każdą kolejną zmianą nie 
przekracza 50% wartości pierwotnej umowy; 

8) Dopuszczalne są również zmiany umowy, których łączna wartośd jest mniejsza niż progi unijne oraz 
jest niższa niż 10% wartości pierwotnej umowy, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego 
charakteru umowy. 
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3. Zmianie podlegają także inne postanowienia umowy mające charakter zmian nieistotnych, 
a w szczególności: 
1) zmiana szacowanego terminu realizacji inwestycji albo terminu złożenia oświadczenia w zakresie 

skorzystania z prawa opcji albo terminu zamówienia podstawowego/zamówienia objętego prawem 
opcji, w następstwie wystąpienia siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia bądź 
połączenia zdarzeo nadzwyczajnego/ych, zewnętrznego/ych, niemożliwego/ych do przewidzenia 
i zapobieżenia, którego/ych nie dało się uniknąd ani ich przezwyciężyd nawet przy zachowaniu 
należytej staranności ogólnie przewidzianej dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych a 
które uniemożliwia/ją Wykonawcy wykonanie części lub całości przedmiotu umowy. W razie 
wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyd wszelkich starao w celu ograniczenia 
do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązao umownych, powstałych na skutek 
działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności 
takie jak: klęska żywiołowa, stan zagrożenia epidemicznego/pandemicznego, stan 
epidemii/pandemii, działania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm, 
rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby  nie związane 
z realizacją usługi). Termin zakooczenia przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania siły 
wyższej, celem ukooczenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu wykonania 
przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana ta nie wpływa na zmianę 
wynagrodzenia Wykonawcy; 

2) zmiana szacowanego terminu realizacji inwestycji albo terminu złożenia oświadczenia w zakresie 
skorzystania z prawa opcji albo terminu zamówienia podstawowego/zamówienia objętego prawem 
opcji, w następstwie braku możliwości realizacji inwestycji z uwagi na okoliczności związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 lub innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, o czym mowa w § 16 ust.5. Wykonawca zobowiązany jest do 
poinformowania Zamawiającego o wpływie wskazanych okoliczności na termin wykonania 
zamówienia wraz z dołączeniem stosownych dokumentów na ich potwierdzenie. Termin zakooczenia 
przedmiotu umowy zostaje przesunięty o czas trwania okoliczności uniemożliwiających wykonanie 
przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy nie wymaga zawarcia aneksu do 
umowy. Zmiana ta nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy; 

3) przedłużenie planowanego terminu realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie 
dokumentacji projektowej objętej niniejszą umowa, w związku z wystąpieniem okoliczności tj.: 
opóźnienie, zwłoka, wstrzymanie, przesunięcie, przerwa, kolizje z innymi inwestycjami, robotami, 
wystąpienie robót dodatkowymi, zamiennym, innych nieprzewidzianych robót mających wpływ na 
termin) i nie leżących po stronie Wykonawcy robót. Termin obowiązywania umowy w zakresie prawa 
opcj9i (pełnienia nadzoru autorskiego) ulega odpowiednio przedłużeniu o okres trwania okoliczności 
przy dołożeniu wszelkich starao i wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązao 
wynikających z umowy celem ukooczenia inwestycji i oddania jej do użytkowania w sposób należyty. 
Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego nie 
wymaga zawarcia aneksu do umowy i nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy; 

4) skrócenie planowanego terminu realizacji robót budowlanych (przyspieszenie realizacji robót, 
sprzyjające warunki, inne okoliczności pozwalające ukooczyd inwestycję przed umownym terminem). 
Termin obowiązywania umowy w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego ulega odpowiednio 
skróceniu przy dołożeniu wszelkich starao i wypełnieniu przez Wykonawcę wszystkich zobowiązao 
wynikających z umowy celem ukooczenia inwestycji i oddania jej do użytkowania w sposób należyty. 
Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy (nadzoru autorskiego) nie wymaga zawarcia 
aneksu do umowy i nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy; 

5) Zmiana koordynatora ze strony Zamawiającego/Wykonawcy, w przypadku braku możliwości 
wykonywania wskazanych czynności przez wskazaną osobę - zmiana ta następuje poprzez zgłoszenie 
tego faktu drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy, 

6) Zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiana danych 
teleadresowych Wykonawcy lub Zamawiającego - zmiana ta następuje poprzez zgłoszenie tego faktu 
drugiej Stronie w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. 

4. Procedura, warunki i zasady wprowadzania zmian umowy:  
1) zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

następują zgodnie z zasadami określonymi w umowie, przy zastosowaniu przepisów ustawy Pzp 
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i nie mogą prowadzid do zmiany charakteru umowy w sposób istotny w stosunku do pierwotnej 
umowy, 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmiany umowy, każda ze Stron 
może wystąpid z wnioskiem w formie pisemnej w sprawie możliwości dokonania takiej zmiany,  

3) jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy, wówczas zobowiązany jest 
do przekazania Zamawiającemu wniosku o zmianę w formie pisemnej, 

4) we wniosku o zmianę umowy należy wskazad przesłankę, okoliczności, zdarzenie stanowiące 
podstawę do żądania takiej zmiany, uzasadniając zmianę,   

5) wraz z wnioskiem należy dołączyd niezbędne dokumenty, dotyczy przypadków kiedy dla 
potwierdzenia dokonania zmiany wymagane jest przedłożenie dokumentów (w tym rozliczenia, 
kalkulacje, dokumenty o których mowa w umowie), 

6) wniosek o zmianę umowy, powinien zostad przekazany Zamawiającemu niezwłocznie kiedy 
Wykonawca dowiedział się o danym zdarzeniu lub okolicznościach, 

7) po otrzymaniu wniosku Zamawiający dokonuje weryfikacji zasadności wniosku i dołączonych 
dokumentów (dotyczy przypadków kiedy dla potwierdzenia dokonania zmiany zasadnym jest 
przedłożenie odpowiednich dokumentów), 

8) jeżeli podczas weryfikacji wniosku Zamawiający stwierdzi braki, nieprawidłowości, niezgodności, 
wówczas zwróci się do Wykonawcy o poprawę lub uzupełnienie, 

9) Zamawiający powiadomi w formie pisemnej Wykonawcę o braku możliwości dokonania zmiany 
umowy w sytuacji kiedy nie wyraża zgody na jej dokonanie, w przypadku akceptacji zmiany 
Zamawiający przygotuje stosowny aneks. 

5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają 
zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w drodze aneksu do umowy, skutecznego po 
podpisaniu przez obie Strony, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym paragrafie, 
w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. 

6. Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach wymienionych w art. 457 ust.1 ustawy Pzp. 
7. Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy 

Pzp. W takim przypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą 
zmianą. 

8. Zamawiający ma prawo w celach porządkowych objąd aneksem także te kwestie czy zagadnienia, które 
nie nakładają na niego takiego obowiązku. 

§  15 
Nadzór autorski 

1. Wykonawca sprawowad będzie nadzór autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do 

art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. - Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze 

zm.) w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych oraz na 

warunkach wynikających z zaistniałych potrzeb rozwiązania problemów wynikłych w trakcie realizacji 

zadania.  

2. Obowiązki Wykonawcy obejmowad będą w szczególności:  

1) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązao użytkowych, 

technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeo;  

2) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i Wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku 

realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym rysunki robocze, uszczegółowienie 

rysunków wykonawczych, nanoszenie poprawek lub uzupełnieo na dokumentacji projektowej;  

3) uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązao 

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów 

i konstrukcji, rozwiązao technicznych, technologicznych i użytkowych;  

4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego propozycji rozwiązao 

zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązao występujących 

w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne 

w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych, nie 

zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązao musi byd zaakceptowane przez 

Zamawiającego;  
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5) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badao materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności 

z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami;  

6) dokonanie zmian rozwiązao projektowych - na żądanie Zamawiającego,  

7) udział w naradach i komisjach technicznych oraz koocowym odbiorze zadania;  

8) likwidacji kolizji między branżami nie zawartych w dokumentacji projektowej.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy z należytą 

starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usługi, przy czym działania jego w ramach 

nadzoru autorskiego nie mogą powodowad przeszkód i opóźnieo w realizacji robót budowlanych.  

4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu 

i pozwolenia na budowę, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem i na własny koszt 

doprowadzid do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, 

pozwolenia na budowę/zgłoszenie robót ), mając na uwadze postanowienia ust. 2.  

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawid Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian  

w dokumentacji w stosunku do rozwiązao poprzednich i uzyskad pisemną zgodę Zamawiającego na ich 

wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadzi bez wiedzy 

i zgody Zamawiającego.   

6. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązao projektowych wprowadzonych do dokumentacji projektowej 

w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich wprowadzenie, 

stanowid będą  podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:  

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,  

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) 

oraz informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują,  

3) wpisy do dziennika budowy,  

4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony.  

7. Wykonawca pełnid będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru 

wynikających  z postępu robót, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego 

imieniu Inspektora nadzoru, przy czym:  

1) przez uczestniczenie w czynnościach nadzoru rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza 

terenem budowy – jeżeli wynika to z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia 

nadzoru będzie uznawana siedziba Wykonawcy, Zamawiającego, Wykonawcy robót budowlanych;  

2) pobyt na terenie budowy powinien odbywad się na każde pisemne wezwanie Zamawiającego i musi 

byd potwierdzony wpisem do kart pobytu na budowie;  

3) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie powinien nastąpid nie później niż w drugim dniu roboczym po 

zgłoszeniu, a w odniesieniu do czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 4), w ciągu trzech dni 

roboczych, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.   

8. W przypadku braku reakcji Wykonawcy, na wezwanie, o którym mowa w ust. 7 pkt 3 Zamawiający 

uprawniony będzie do zlecenia czynności innemu projektantowi na koszt Wykonawcy, bez zgody sądu, 

a Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia nowych rozwiązao projektowych bez odrębnego 

wynagrodzenia. W takim przypadku podstawą do obciążenia Wykonawcy przez Zamawiającego będzie 

faktura wystawiona Zamawiającemu przez podmiot, któremu zlecono czynności. Obciążenie 

Wykonawcy nastąpi poprzez wystawienie przez Zamawiającego faktury. Wykonawca zapłaci na rzecz 

Zamawiającego należnośd wynikającą z faktury w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.  

9. Jeżeli w wyniku sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzone zostanie wykonanie robót budowlanych 

istotnie odstępujące od projektu budowlanego i wykonawczego, wprowadzone bez wiedzy Wykonawcy 

będzie on zwolniony z obowiązku:  

1) wyrażenia zgody na te odstępstwa (zmiany); 

2) podpisania oświadczenia o zgodności wykonania inwestycji z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.  
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§ 16 
Postanowienia koocowe 

1. W razie wystąpienia jakichkolwiek sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy treścią SWZ lub Oferty 
Wykonawcy, a treścią niniejszej umowy, pierwszeostwo ma treśd niniejszej umowy. 

2. Niewykonywanie lub opóźnienie wykonywania przez Zamawiającego jednokrotnie lub wielokrotnie 
jakichkolwiek uprawnieo wynikających z umowy, nie oznacza rezygnacji z nich przez Zamawiającego, 
a jednorazowe lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek z tych uprawnieo nie uniemożliwia innego lub 
przyszłego ich wykonywania ani wykonywania jakichkolwiek innych uprawnieo wynikających z umowy. 

3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpid wyłącznie w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności. 

4. W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego. Nieważnośd lub nieskutecznośd 
któregokolwiek z postanowieo umowy, nie powoduje nieważności lub nieskuteczności pozostałych jej 
postanowieo. W takim przypadku Strony zobowiązują się przyjąd takie postanowienia, które 
odzwierciedlad będą uprzednią wolę Stron w sposób skuteczny. 

5. W okresie obowiązywania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii lub stanu zagrożenia 
epidemicznego (wirus SARS-CoV-2 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej COVID-19.), 
o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeo 
i chorób zakaźnych u ludzi, ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, 
który obowiązywał jako ostatni, Zamawiający będzie wykonywał uprawnienia wynikające z umowy z 
uwzględnieniem ograniczeo wynikających z przepisu art. 15r1 ust. 1 i 3 ustawy z 2 marca 2020 r. 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

6. Ewentualne spory, które mogą powstad w związku z lub przy wykonywaniu niniejszej umowy, 
nierozwiązane w drodze wzajemnych uzgodnieo, rozstrzygad będzie sąd powszechny właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego, jeden 
egzemplarz dla Wykonawcy. 

8. Integralną częśd niniejszej umowy stanowią: 
1) Załącznik nr 1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),  
2) Załącznik nr 2 do umowy – Oferta Wykonawcy (Oferta), 
3) Załącznik nr 3 do umowy - Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ). 
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