
 

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla dawnego dworca kolejowego na potrzeby 
Laboratorium DIALOGU na cele związane z tworzeniem przestrzeni innowacji, kreatywności i dialogu 

Załącznik Nr 3 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

Zawarta w dniu ……………. 2022 r. w Krynicy-Zdroju, pomiędzy: 

Gminą Krynica-Zdrój, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, 

NIP 7343543100, 

w imieniu której działa  

Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój  

reprezentowany przez: 

Pana Piotra Rybę - Burmistrza Krynicy-Zdroju 

przy kontrasygnacie Pana Bartłomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju 

zwany dalej: ZAMAWIAJĄCYM 

a 

…………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej: WYKONAWCĄ 

W rezultacie negocjacji prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki z autorem 

wybranej Pracy konkursowej na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Strony zawierają umowę następującej treści: 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania, zgodnie z ustaleniami 

podjętymi podczas negocjacji prowadzonymi w trybie zamówienia z wolnej , wykonanie 

usług projektowych w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. Przebudowa dawnego budynku dworca kolejowego na potrzeby 

Laboratorium DIALOGU na cele związane z tworzeniem przestrzeni innowacji, 

kreatywności i dialogu, zwanych w dalszej treści umowy przedmiotem umowy i wydania 

dokumentacji Zamawiającemu w miejscu jego siedziby, tj. przy ul. Józefa Ignacego 

Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

1) opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego w oparciu 

o zwycięską pracę konkursową - wersja papierowa 4 egz.; 

2) uzyskanie uzgodnień i opinii dla projektu wymaganych przepisami szczególnymi; 

3) uzyskanie prawomocnych pozwoleń i decyzji w tym decyzji o pozwoleniu na 

budowę; 
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4) opracowanie przedmiarów robót dla całego zakresu objętego projektem - wersja 

papierowa 4 egz. + wersja edytowalna format NORMA PRO Ath lub XLS na nośniku 

elektronicznym edytowalna; 

5) opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów dla 

całego zakresu objętego projektem - wersja papierowa 1 egz. + wersja edytowalna - 

format NORMA PRO Ath lub XLS na nośniku elektronicznym;  

6) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) - wersja papierowa 4 egz. oraz w wersji elektronicznej; 

7) przygotowanie szczegółowego zbiorczego opisu zaprojektowanego obiektu 

w formacie WORD - wersja papierowa 1 egz. + wersja na nośniku elektronicznym 

edytowalna; 

3. Przedmiot umowy Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w zakresie i formie 

wynikającej między innymi z przepisów: 

1) rozporządzenia Ministra Rozwoju i  Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2454); 

2) rozporządzenia Ministra Rozwoju i  Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2458); 

3) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062); 

4) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) w tym, 

z wszystkimi wytycznymi dla dostępności treści internetowych zawartymi 

w załączniku do tej ustawy.  

4. Strony zgodnie ustalają, iż realizowany przez Wykonawcę przedmiot umowy służy do 

opisu przedmiotu kolejnego zamówienia publicznego oraz do ustalenia planowanych 

kosztów robót budowlanych, przygotowania ofert przez potencjalnych wykonawców 

robót budowlanych, szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty, oraz wykonania robót 

budowlanych. 
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5. Wykonawca oświadcza, iż przedmiot umowy będzie zawierał wszystkie niezbędne dane 

i informacje oraz zostanie sporządzony w zakresie i formie wynikającej, w szczególności 

z rozporządzeń powołanych powyżej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się również wykonać przedmiot umowy zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności bez użycia nazw własnych, 

wskazań na określony produkt czy producenta itp. przy opisach zawartych 

w opracowaniu, w zakresie niezbędnym do przygotowania postępowań o udzielenie 

zamówień publicznych dotyczących przyszłej realizacji zamierzenia inwestycyjnego.  

7. Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się współdziałać przy wykonywaniu umowy, 

w celu należytej realizacji zamówienia. 

8. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach projektu pn. „DIALOG Działanie Innowacje 

Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” współfinansowanego przez Unię Europejską ze 

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2014-2020 w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne Miasta współtworzone 

przez mieszkańców”.  

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy bez wad, w sposób 

zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki projektowej, wiedzy 

technicznej i Polskimi Normami obowiązującymi w dniu wydania go Zamawiającemu, 

z zachowaniem należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju od 

podmiotów zawodowo wykonujących prace projektowe, uwzględniając zawodowy 

charakter prowadzonej przez niego działalności. 

2. Przez wady przedmiotu umowy należy rozumieć w szczególności nieprawidłowości lub 

braki przedmiotu umowy będące rezultatem naruszenia lub nieuwzględnienia przez 

Wykonawcę zapisów niniejszej umowy, wytycznych Zamawiającego zgłaszanych 

w trakcie realizacji umowy oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa w dniu 

przekazania dokumentacji projektowej lub jej określonej części, albo nadzoru 

autorskiego. Pod pojęciem istotnej wady przedmiotu umowy Strony rozumieją takie 

wady w przedmiocie umowy, które czynią go nieprzydatnym do realizacji zamierzenia 

inwestycyjnego na jego podstawie. 

3. Wykonawca przy opracowywaniu przedmiotu umowy zobowiązuje się zastosować 

optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania 

nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu  zadania inwestycyjnego, które ma 

być wykonane w oparciu o przedmiot niniejszej umowy. Przedmiot umowy musi 

uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami jak również musi zostać wykonany 

zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej  stron internetowych 
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i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848) w tym, 

z wszystkimi wytycznymi WCAG 2.1 zawartymi w załączniku do tej ustawy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania przedmiotu umowy kompletnego z punktu 

widzenia zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na jego podstawie, spójnego 

i skoordynowanego we wszystkich specjalnościach oraz posiadającego niezbędne 

uzgodnienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów 

budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, którego dotyczą.  

6. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia dokumentacji projektowej, 

stosownie do obowiązujących przepisów, o ile zajdzie taka konieczność. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat za pozyskiwane w ramach 

realizacji przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie itp. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy również:  

1) optymalizacja przyjmowanych rozwiązań pod względem ekonomicznym 

i przyrodniczym; 

2) konsultacje z Zamawiającym dotyczące istotnych rozwiązań przedmiotu umowy, 

a także elementów wpływających na koszt przedsięwzięcia; 

3) przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych 

i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, a także pisemne 

udzielanie odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego – w każdym z przypadków 

w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze; 

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania niniejszej 

umowy. 

9. W ramach realizacji przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest również do:  

1) przedstawiania na żądanie Zamawiającego raportu o stanie zaawansowania prac 

w terminie do 2 dni od dnia otrzymania żądania; 

2) niezwłocznego raportowania za pośrednictwem poczty elektronicznej 

przedstawicielowi Zamawiającego o podejmowaniu kluczowych działań w imieniu 

Zamawiającego poprzez przesyłanie kolorowych skanów: złożonych wniosków, 

otrzymanej korespondencji urzędowej, pism, postanowień, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych; 
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3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, w tym również na wezwanie 

Zamawiającego, związanych z realizacją przedmiotu umowy ; 

4) w przypadku wykazania braków przez organ wydający decyzje formalno-prawne 

w trakcie prowadzonego przez niego postępowania – do wprowadzenia stosownych 

zmian i uzupełnień w terminie wskazanym przez ten organ; 

5) realizacji przedmiotu umowy w stopniu i złożoności odpowiadającej aktualnie 

obowiązującym przepisom prawa, niezbędnym do przygotowania postępowań 

o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących przyszłej realizacji projektu 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) niezwłocznego udzielania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców 

w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących realizacji 

projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz do wszelkich niezbędnych 

konsultacji z tym związanych, w terminie do 48 godzin w dni robocze (od 

poniedziałku do piątku) od chwili przekazania zapytania Wykonawcy.  

§ 3. 

1. Z chwilą wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź 

elementu, Wykonawca, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, przenosi na 

Zamawiającego zarówno własność nośników, na których przedmiot umowy został 

utrwalony, jak i autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy lub jego określonej 

części bądź elementu na następujących polach eksploatacji: 

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej oraz na wykonanie robót 

budowlanych w oparciu o przedmiot umowy;  

2) udostępnienie przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź elementu 

kandydatom na wykonawców oraz wykonawcom (realizatorom) zadania 

wykonywanego w oparciu o przedmiot umowy; 

3) wykonywanie prac projektowych lub robót budowlanych na podstawie przedmiotu 

umowy lub jego części bądź elementu, przez Zamawiającego lub przez wykonawcę 

wybranego przez Zamawiającego; 

4) kopiowanie, zwielokrotnianie przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź 

elementu, gromadzenie danych, w całości lub we fragmentach bez żadnych 

ograniczeń ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym techniki 

drukarskiej, reprograficznej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego 

na nośnikach CD, DVD, w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi 

technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego; 



 

Konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej dla dawnego dworca kolejowego na potrzeby 
Laboratorium DIALOGU na cele związane z tworzeniem przestrzeni innowacji, kreatywności i dialogu 

5) w zakresie rozpowszechniania (emisji publicznej) – rozpowszechnianie (emisja) 

w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki 

masowego przekazu, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych 

publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej; 

6) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których przedmiot umowy 

utrwalono – wprowadzanie ich do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa, także jako 

fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie papierowej bądź 

elektronicznej; 

7) wykorzystanie przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź elementu do druku 

w prasie i innych publikacjach i do korzystania z przedmiotu umowy dla potrzeb 

prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym 

w szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu 

o przedmiot umowy; 

8) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane w oparciu o przedmiot umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że Główny Projektant / Projektanci upoważnił/ upoważnili 

Wykonawcę do złożenia w imieniu Głównego Projektanta/ Projektantów oświadczenia 

zawartego w ust. 3. 

3. Wykonawca oświadcza, iż Główny Projektant / Projektanci uczestniczący 

w opracowywaniu przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź elementu, 

bezterminowo zobowiązuje się / zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw 

osobistych do przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź elementu, oraz wyraża 

/ wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź elementu, w szczególności wyraża / 

wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź 

elementu; 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot; 

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa lub udostępniania anonimowo; 

4) decydowanie o rozpowszechnianiu przedmiotu umowy w całości lub w części bądź 

jego elementu samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami ; 

5) decydowanie o wykorzystaniu przedmiotu umowy w całości lub w części bądź jego 

elementu samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, we dług potrzeb 

Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem informacji, 
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prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz koniecznością 

zastępczego zlecenia usunięcia wad. 

4. W chwili wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź 

elementu Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na 

wykonywanie zależnych praw autorskich.  

5. W chwili wydania przedmiotu umowy Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź elementu 

na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

6. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), jakimi będzie się posługiwał 

w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które powstaną w wyniku 

wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób 

trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, 

w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych; 

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, 

o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw 

zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy rea lizacji niniejszej umowy, 

a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie zależnych praw 

autorskich.  

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego 

paragrafu korzystanie z przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź elementu 

przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób 

trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej 

szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem 

możliwości korzystania przez Zamawiającego z przedmiotu umowy lub jego określonej 

części bądź elementu oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu 

niniejszej umowy. 

8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone 

przedmiotowo, czasowo, terytorialnie i językowo oraz następuje w ramach 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całego przedmiotu umowy lub jego 

określonej części bądź elementu, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.  

9. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego lub na jego zlecenie przez 

osoby trzecie wszelkich zmian, aktualizacji i uzupełnień wykonanej dokumentacji 

projektowej, a zarazem przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych 
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praw autorskich majątkowych do przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź 

elementu w zakresie w niej wskazanym. 

10. Wszelkie uprawnienia do przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź elementu 

określone w niniejszej umowie obejmujące wszystkie nośniki informacji są 

nieograniczone przedmiotowo, czasowo, terytorialnie i językowo.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze 

szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji 

wynikającej z przedmiotu umowy lub jego określonej części bądź elementu.  

12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy lub jego określona część bądź element, 

będzie wolny od wad prawnych w rozumieniu art. 5563 k.c. oraz nie będzie naruszał praw 

osób trzecich. W związku z powyższym Wykonawca oświadcza i potwierdza, że:  

1) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie do przedmiotu umowy lub 

jego określonej części bądź elementu jako wyłącznemu jego twórcy albo posiada do 

niego wyłączne majątkowe prawa autorskie; 

2) autorskie prawa majątkowe Wykonawcy do przedmiotu umowy lub jego określonej 

części bądź elementu nie są obciążone żadnymi prawami osób trzecich oraz że osoby 

trzecie nie zgłaszają żadnych roszczeń w odniesieniu do niego, jak również że 

korzystanie lub rozporządzanie przedmiotem umowy lub jego określonej części bądź 

elementu nie jest ograniczone jakąkolwiek decyzją lub orzeczeniem właściwego 

organu; 

3) przeniesienie na Zamawiającego całości autorskich praw majątkowych do przedmiotu 

umowy lub jego określonej części bądź elementu, w tym prawa zależnego do niego, 

nie wymaga zgody jakiegokolwiek organu lub osoby trzeciej.  

§ 4. 

1. Wykonawca zrealizuje całość przedmiotu umowy w terminie do .................. liczonych od 

dnia zawarcia umowy, jednak nie później niż do dnia 15.12.2022 r. Wskazany graniczny 

termin realizacji wynika z harmonogramu realizacji projektu pn. „DIALOG Działanie 

Innowacje Aktywność Ludzie Otwartość Gotowość” współfinansowanego przez Unię 

Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Techniczna 2014-2020. 

2. Zamawiający w terminie do 7 dni od daty złożenia przez Wykonawcę w siedzibie 

Zamawiającego kompletnej dokumentacji będącej przedmiotem umowy uprawniony jest 

do zgłaszania uwag i zastrzeżeń do przedmiotowych opracowań oraz do wyznaczenia 

odpowiedniego terminu na usunięcie ewentualnych usterek w dokumentacji. W razie 

stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy 
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ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jego odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone 

wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej 

części przedmiotu umowy. Zamawiający dokona odbioru poprawionej części przedmiotu 

umowy w terminie do 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu 

dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej części przedmiotu umowy, uznaje 

się, iż umowa nie została wykonana, a Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar 

umownych za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, za okres od terminu wykonania 

przedmiotu umowy określonego w ust. 1 do dnia podpisania protokołu odbioru, 

w którym winno zostać potwierdzone z jaką datą  została przekazana kompletna 

i prawidłowa dokumentacja będąca przedmiotem umowy.  

3. W przypadku gdy wykonany przedmiot umowy będzie niezgodny z załącznikiem do 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848), Wykonawca zobowiązany 

będzie do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego niezgodności na zasadach 

określonych w ust. 2 powyżej.  

4. Dokumentacja dostarczona Zamawiającemu musi spełniać wszystkie wymagania umowy, 

być kompletna, wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

5. Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru końcowego jest równoznaczne 

z zapewnieniem, że dostarczony przedmiot umowy jest wolny od wad.  

6. Wykonawca wyda przedmiot umowy wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym 

oświadczeniem, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

i normami oraz, że zostaje wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. Wyżej wymieniony wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, 

stanowią integralną część przedmiotu umowy.  

7. W chwili wydania przedmiotu umowy, Wykonawca złoży również pisemne oświadczenie, 

iż przysługują mu prawa autorskie do przedmiotu umowy w zakresie w jakim są one 

przenoszone na Zamawiającego, a także, że przedmiot umowy wolny jest od wad 

prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich.  

8. W przypadku wydania Zamawiającemu przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego prawa autorskie w zakresie określonym w § 3 niniejszej umowy.  

9. W przypadku, gdy po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy, 

organ wydający decyzje formalno-prawne wykaże braki w przedmiocie umowy, to 

pomimo dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień wskazanych przez 

organ wydający decyzje formalno-prawne w terminie wskazanym przez ten organ, 

w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1. 
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§ 5. 

1. Wykonawca w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia umownego 

zobowiązuje się w okresie udzielonej rękojmi i gwarancji jakości na przedmiot niniejszej 

umowy do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, 

które ma być wykonane w oparciu o przedmiot niniejszej umowy, w przypadku, gdy 

w ocenie Zamawiającego zaistnieje taka konieczność. 

2. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca 

zobowiązany będzie do wykonywania podstawowych obowiązków Projektanta, 

wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 

1333 ze zm.), a ponadto do wyjaśniania wątpliwości dotyczących przedmiotu umowy 

i zawartych w nim rozwiązań. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie 

w szczególności: 

1) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

z projektem; 

2) uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego; 

3) udział w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych w terminach 

wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie 

z zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 

4. Wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczące przedmiotu 

niniejszej umowy, uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych i dokonywanie 

zmian w opracowaniach projektowych nie będzie podlegało odrębnemu wynagrodzeniu.  

§ 6. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu umowy, 

w tym również za przeniesienie praw autorskich i sprawowanie nadzoru autorskiego, 

w kwocie …..................... zł brutto (słownie: …......................................... złotych 00/100), 

w której uwzględniono należny podatek od towarów i usług VAT w stawce .... %. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

lub kosztów prac. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje i uwzględnia wszelkie 

koszty związane z realizacją umowy, w tym także koszty przeniesienia praw autorskich 

i sprawowania nadzoru autorskiego. 
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3. Z tytułu wykonania niniejszej umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 

wynagrodzenie płatne w ................ratach, tj.: ......................................................................  

4. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości 

spowodowanej wadami przedmiotu umowy w rozumieniu § 2 ust. 2 umowy, 

w przypadku, gdy wady są istotne, albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie 

zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź nie usunął ich w wyznaczonym p rzez 

Zamawiającego terminie.  

5. Z tytułu wykonania niniejszej umowy, w tym przeniesienia autorskich praw majątkowych 

i zależnych praw autorskich, jak i sprawowania nadzorów autorskich, Wykonawca 

otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie płatne na podstawie faktu r częściowych 

i końcowej, po odbiorze kompletnej dokumentacji danego etapu, do której Wykonawca 

przedstawi protokół odbioru. Protokół odbioru, zawierający stosowne oświadczenia 

Wykonawcy w zakresie przekazania majątkowych praw autorskich, podpisany przez 

Strony umowy stanowi załącznik do faktury. Wykonawca winien dostarczyć 

Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę wraz z załącznikami w terminie do 7 dni 

liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru.  

6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zostanie wypłacone Wykonawcy 

przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni 

liczonych od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na 

podstawie obustronnie podpisanego protokołu odbioru częściowego/końcowego wraz 

z kompletem załączników.  

7. Faktura VAT powinna być wystawiona w następujący sposób: Nabywca: Gmina Krynica-

Zdrój, ul. J.I. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, NIP: 734-354-31-00; Odbiorca: Urząd 

Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J.I. Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, a następnie 

doręczona Zamawiającemu.  

8. Za datę zapłaty faktur uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

9. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia przez Zamawiającego warunków umownych, za wyjątkiem ewentualnej cesji 

wierzytelności na rzecz banku lub instytucji, w których Wykonawca zaciągnie kredyt lub 

w których Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy, przy czym 

ewentualna zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną 

zgodą Zamawiającego. 

§ 7. 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia 

w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie. 
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2. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę prac do których wykonania Wykonawca 

był zobowiązany w terminie określonym w § 4 niniejszej umowy, Zamawiający może, bez 

wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych 

w przepisach powszechnie obowiązujących, a ponadto jeżeli Zamawiający: 

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do 

zaniechania naruszeń, nie przywraca stanu zgodnego z umową;  

2) pozostaje w zwłoce w zapłacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych 

w niniejszej umowie co najmniej 60 dni  

- przy czym w przypadkach określonych w pkt 1) i 2) powyższe uprawnienie przysługuje 

Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przesłanek, o których mowa w pkt 1) 

i 2). 

4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze wykonywanie umowy może 

zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP). W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace już wykonane.  

5. Zamawiający może odstąpić od umowy gdy:  

1) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał obligatoryjnemu wykluczeniu 

z postępowania na podstawie art. 108 ustawy PZP; 

2) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/WE, z uwagi na to, że 

Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej;  

3) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 

- z tym że w przypadku, o którym mowa w pkt. 3) Zamawiający odstępuje od umowy 

w części, której zmiana dotyczy, a w przypadkach, o których mowa w całym ust. 5 

Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy, tj. za prace już wykonane.  

6. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w § 2 ust. 8 

oraz w § 2 ust. 9 niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 
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umowy, niezależnie od stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do jego wykonania i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego terminu do 

wykonania przedmiotowego obowiązku, w terminie 10 dni od upływu terminu 

wskazanego w wezwaniu. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający może 

dokonać odbioru możliwej do wyodrębnienia części przedmiotu umowy wykonanej przez 

Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac projektowych 

dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część przedmiotu umowy.  

8. W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę na 

opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części 

przedmiotu umowy przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zezwala 

Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób 

dokumentacji projektowej.  

9. W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, z chwilą odbioru części przedmiotu umowy autorskie prawa majątkowe 

do odebranej części przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych w § 3 niniejszej 

umowy. 

10. W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, do odebranej części  przedmiotu 

umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej umowy.  

11. Zamawiający może ponadto odstąpić od umowy, nie wcześniej niż w terminie 7 (siedmiu) 

dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu poniższych okoliczności: 

1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia 

Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie; 

2) zostanie stwierdzona istotna wada przedmiotu umowy w świetle § 2 ust. 2 zdanie 2 

niniejszej umowy. 

12. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy lub jej rozwiązaniem. 

§ 8. 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne:  

1) Zamawiający na rzecz Wykonawcy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości ................% 
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maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy; 

2) Wykonawca na rzecz Zamawiającego w przypadku:  

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości .........% maksymalnego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 

za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu określonego w § 4 niniejszej umowy,  

b) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy – w wysokości ...............% maksymalnego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,  

c) zwłoki w udzieleniu odpowiedzi na pytania kierowane przez Zamawiającego, 

a dotyczące przekazanej dokumentacji – w wysokości ..........% maksymalnego 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy 

za każdą godzinę zwłoki i za każdy przypadek,  

d) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze – 

w wysokości .............% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 

następnego dnia po upływie terminu określonego w § 4 ust. 2 lub zwłoki 

w usunięciu wad w okresie rękojmi i gwarancji, licząc od następnego dnia po 

upływie terminu określonego w § 9 ust. 2 pkt 2) lub ust. 5 umowy,  

e) zwłoki w wykonaniu innych obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

w przypadku terminów ustalonych przez Strony lub wyznaczonych przez 

Zamawiającego – w wysokości ..........% maksymalnego wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,  

f) realizacji umowy przez osobę lub osoby, które nie zostały wskazane przez 

Wykonawcę do jej wykonania lub w przypadku konieczności zmiany osoby lub 

osób przewidzianych do realizacji zamówienia, przez osoby nie mające co 

najmniej wymaganych kwalifikacji i doświadczenia opisanego w zaproszeniu do 

negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki – w wysokości ...........% 

maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy, za każdy przypadek. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż łączne kary umowne ze wszystkich tytułów określonych 

w umowie, w szczególności za niezgodne z niniejszą umową lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z umowy, nie mogą przekroczyć ........% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.  
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3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, gdyby naliczone kary 

umowne nie pokryły poniesionej szkody.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności za 

wykonane prace. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych 

w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia. 

6. W przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w niniejszej umowie Zamawiający jest uprawniony do zlecenia 

wykonania tych zadań podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). Wykonawca wyraża zgodę, by wszelkie wierzytelności wynikające 

z wykonania zastępczego były potrącane z należności za wykonane prace.  

§ 9. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości na 

przedmiot umowy, licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy.  

2. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad 

przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji: 

1) w razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający 

zgłosi Wykonawcy wady na piśmie w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady;  

2) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w opracowaniu 

w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku 

w innym uzgodnionym przez Strony terminie; 

3) w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym 

terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej 

wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca nie 

może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste do 

przedmiotu umowy i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w tym zakresie 

osobistych praw autorskich, a także do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie 

trzeciej. 

3. Jeżeli w wykonaniu obowiązku usunięcia wad Wykonawca dokonał istotnych zmian 

przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad 

i dostarczenia poprawionego przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

4. Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady przedmiotu umowy skończy się wraz 

z upływem terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie tej 

dokumentacji projektowej. 
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5. O wszelkich wadach i brakach przedmiotu umowy, dostrzeżonych przez Zamawiającego 

po dokonaniu odbioru, w okresie rękojmi za wady, w szczególności w trakcie 

wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o przedmiot umowy, 

Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca w ramach 

obowiązków wynikających z rękojmi zobowiązuje się je usunąć w terminie do 14 dni od 

daty powiadomienia go przez Zamawiającego o tych wadach lub brakach, własnym 

staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia.  

§ 10. 

1. Wykonawca wyznacza Pana ….............................. do pełnienia obowiązków projektanta  

(dalej Projektant) i przedstawia oświadczenie Projektanta o przyjęciu na siebie 

obowiązków, o których mowa w ww. ustawie oraz kserokopię dokumentu 

potwierdzającego posiadanie powyżej wskazanych uprawnień, wraz z listą projektantów 

branżowych (osób przewidzianych do realizacji zamówienia) i kopiami uprawnień, oraz 

kopiami aktualnych potwierdzeń wpisów do właściwej izby zawodowej, odpowiednio 

o ile dotyczy. 

2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta Wykonawca 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta lub osób przeznaczonych do realizacji 

zamówienia, wymaga sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i jest 

możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą lub osoby, co najmniej 

takich samych uprawnień i kwalifikacji jak wymagane przez Zamawiającego. Wykonawca 

przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie 

obowiązków Projektanta lub projektanta branżowego oraz kserokopię dokumentu 

potwierdzającego posiadanie przez nią uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły 

nowy Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 

4. Strony zgodnie ustalają, iż zmiana osób wykazanych do realizacji zamówienia wymaga 

zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, na 

przykład z powodu choroby czy innej przyczyny powodującej niemożność świadczenia 

powierzonego jej zakresu obowiązków, a wykazane w ich zastępstwie osoby muszą 

posiadać uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania 

określone przez Zamawiającego. 

5. Koordynatorem Wykonawcy w zakresie objętym umową jest: Pan …............................., 

tel. …..................., e-mail: …............................  

6. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie objętym umową jest: Pan …............................, 

tel. …...................., e-mail: …...........................  
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7. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach 

dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pisemnie lub drogą elektroniczną 

i będą podpisane ze strony Zamawiającego przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia. Dokumenty zawierające oświadczenia woli lub polecenia lub 

porozumienia lub potwierdzenia lub informacje wpływające na prawa i obowiązki Stron 

dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

8. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 7, zawierających oświadczenia woli wpływające 

na prawa i obowiązki Stron, dokonywane będą osobiście lub za potwierdzeniem odbioru 

na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za pośrednictwem poczty lub firmy 

kurierskiej. Bieżąca korespondencja robocza może odbywać się w formie elektronicznej 

(e-mail). 

§ 11. 

1. Zamawiający, niezależnie od przesłanek wynikających z art. 454-455 ustawy PZP, 

przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji, w tym między 

innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczególnych zakresów 

i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach, jeżeli 

wystąpią następujące okoliczności: 

1) charakter opracowania okaże się skomplikowany, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawierania umowy, w szczególności jeśli nastąpi brak w dokumentacji 

uzbrojenia terenu wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją ; 

2) przedłużą się uzgodnienia branżowe, które są podstawą do zakończenia opracowania 

dokumentacji projektowej; 

3) wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 

realizację) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego; 

4) wystąpi konieczność zmiany terminu/ów realizacji przedmiotu umowy, poprzez jego 

skrócenie w przypadku zgodnej woli Stron, lub poprzez jego przedłużenie ze względu 

na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące w szczególności braku 

udostępnienia Wykonawcy materiałów lub informacji bądź podjęcia decyzji zależnych 

od Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, jak również 

w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Stron i niezawinionych przez 

Wykonawcę, a związanych z opóźnieniem w uzyskaniu od stosownych instytucji 

i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, decyzji itp., w terminach instrukcyjnych 

bądź obligatoryjnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

oraz w przypadku zaistnienia innych niezawinionych przez Strony przyczyn 

spowodowanych przez siłę wyższą; 
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5) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do 

wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie opracowania, a nie można było ich 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego. 

2. W przypadkach określonych w umowie przedłużenie terminu wykonania przedmiotu 

umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu umowy. Przedłużenie 

terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku 

o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy 

i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy wystąpi 

konieczność wprowadzenia zmian innych niż określone w ustępach powyżej, które są 

niezbędne do wprowadzenia, aby było możliwe zakończenie opracowania, a nie można 

było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku strony mog ą zmienić 

takie elementy umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym również 

mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy. Powyższa 

zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia 

zawartego w zaproszeniu do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany § 9 ust. 4 niniejszej umowy w przypadku 

gdyby Zamawiający odstąpił od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, które miałoby 

być wykonane na podstawie przedmiotu umowy, poprzez skrócenie okresu 

obowiązywania rękojmi za wady przedmiotu umowy.  

5. W przypadku zawieszenia postępowania dotyczącego uzyskania decyzji pozwolenia na 

budowę lub wystąpienia procedury odwoławczej bądź skargowej, które to zawieszenie 

lub procedury odwoławcze bądź skargowe, nie wynikają z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminu realizacji 

zamówienia po podpisaniu stosownego aneksu do umowy. W przypadku gdyby 

zawieszenie lub procedury odwoławcze bądź skargowe trwały dłużej niż 6 miesięcy 

Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem Stron 

i rozliczenia umowy po podpisaniu stosownego porozumienia. 

6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności za wyjątkiem zmiany 

harmonogramu wykonania usług w przypadku jeżeli zostanie uzgodniony przez Strony 

przed podpisaniem umowy, który może być zmieniany na bieżąco i roboczo w formie 

pisemnej lub elektronicznej przez osoby wskazane w treści umowy jako upoważnione do 

kontaktów lub nadzoru z ramienia Stron umowy, pod warunkiem iż zmiany nie prowadzą 

do zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu zakończenia realizacji 

umowy lub zasad płatności. 
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7. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na 

ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne 

postanowienie postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, 

bądź też postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku 

dokonania zmian umowy z naruszeniem zapisów dotyczących możliwości zmiany 

niniejszej umowy. 

8. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu 

w terminie do 7 dni licząc od dnia zaistnienia przesłanki do zmiany umowy.  

§ 12. 

1. Przez okoliczności siły wyższej Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze 

nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności 

takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar czy też zasadnicza zmiana sytuacji 

społeczno-gospodarczej, ogłoszenie stanu wojennego, huragany, trzęsienie ziemi, upadek 

statku powietrznego, strajk ogólnokrajowy lub ogłoszony stan klęski żywiołowej, jak 

również wystąpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk 

bądź okoliczności oraz zarządzeń lub innych aktów władz publicznych mających związek 

z nimi – a które mają wpływ na termin albo wartość wynagrodzenia umownego lub 

możliwość realizacji umowy bądź inne zapisy umowy niezbędne do jej należytego 

wykonania. 

2. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich 

obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą 

stronę. W takim przypadku Strony uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania 

umowy lub umowa zostanie rozwiązana. 

3. Bieg terminów określonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania 

przeszkody spowodowanej siłą wyższą. 

§ 13. 

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z umowy lub 

pozostającego w związku z umową, Strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania w drodze 

mediacji prowadzonej przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii 

Generalnej RP lub w drodze innego polubownego rozwiązania sporu, zgodnie 

z Regulaminem tego Sądu. W przypadku braku zawarcia ugody przed Mediatorem Stałym 

Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP bądź w przypadku nieskierowania 

sporu na drogę mediacji, o której mowa wyżej, spór będzie poddany rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
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3. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy 

z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy:  

1) Załącznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia …………/Aktualny wydruk ze strony internetowej 

CEIDG; 

2) Załącznik Nr 2 - Dokumentacja postępowania, w tym wybrana Praca konkursowa, 

będąca w posiadaniu Zamawiającego; 

3) Załącznik Nr 3 - Lista osób przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kopiami 

aktualnych uprawnień i wpisu do właściwych izb zawodowych; 

4) Załącznik Nr 4 - Harmonogram wykonania usług (o ile dotyczy).  

5. Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach – cztery egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.  

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 


