
załącznik nr 9 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

znak: Rz.271.39.2021

Projekt umowy
WI.7013.   .2021

Umowa Nr WI.272./.../.2021/PM

W dniu  pomiędzy Gminą Miejską Legionowo – Urzędem Miasta Legionowo z 
siedzibą w Legionowie przy ul. marsz. Józefa Piłsudskiego nr 41, NIP: 5361923243, 
zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu której działa

Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo – Marek Pawlak

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Legionowo,

a

, zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa w art. 275 pkt 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 
2019 r. poz. 2019 ze zm.) o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania  dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla rozbudowy drogi gminnej ul. Wąskiej nr 180633W na 
odcinku od ul. Szwajcarskiej do ul. Wrzosowej oraz budowy drogi gminnej ul. Wąskiej 
nr 180633W na odcinku od ul. Wrzosowej do ul. Słonecznej w Legionowie 
a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego zgody wodnoprawnej  ( w rozumieniu 
ustawy Prawo wodne) – o ile jest wymagana,

2. Zakres prac projektowych :
1) zebranie danych i niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania: 

aktualnych map do celów projektowych, wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów 
oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, niezbędnych opinii, 
odstępstw, warunków technicznych od gestorów sieci, uzgodnień, decyzji, ZUD itp., 
niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID,

2) opracowanie i zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości zgodnie z 
zaprojektowanymi liniami rozgraniczającymi pas drogowy.

3) opracowanie projektu zagospodarowania terenu ,

4) opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego,

5) opracowanie projektów technicznych, usunięcia kolizji, oświetlenia drogi, stałej i 
czasowej organizacji ruchu, kosztorysów inwestorskich, przedmiaru robót, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót .

6) odwodnienie drogi: powierzchniowo ( sączki, studnie chłonne, skrzynki 
rozsączające – w zależności od warunków gruntowych) lub do projektowanej 
kanalizacji deszczowej.

7) rodzaje nawierzchni do uzgodnienia z inwestorem.

3. Na każdym etapie projektowania Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z 
Zamawiającym.
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4. Dokumentację projektową należy wykonać w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz aktami 
wykonawczymi do ww. Ustawy:

1) rozporządzeniem Ministra  Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1609) obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

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

3) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463),

4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 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. Nr 130 
poz.1389).

5) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. Poz. 1474).

6) ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, w szczególności zgodnie
z art. 39 ust.6 lub 6 c ustawy ( Dz. U. z 2020 r. poz. 47 z późn. zm.).

5. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę posłuży do 
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 
objętym opracowaniem i musi spełniać wymagania ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych ze szczególnym uwzględnieniem przepisów art. 99, art.100 oraz art. 
101 ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. winna być sporządzona w sposób 
jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych 
określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ 
na sporządzenie oferty, a opis przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 
budowlanych powinien być wykonany:
1) za pomocą cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm 

przenoszących normy europejskie lub norm innych państw członkowskich 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy. W przypadku 
braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub innych państw 
członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy
Wykonawca winien uwzględniać w kolejności: europejskie aprobaty techniczne, 
wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne 
systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne; w 
przypadku braku Polskich Norm przenoszących normy europejskie lub norm 
innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
przenoszących te normy oraz aprobat, specyfikacji, norm i systemów, o których 
mowa wyżej, uwzględnia się w kolejności: Polskie Normy, polskie aprobaty 
techniczne, polskie specyfikacje techniczne.

2) w sposób, który nie naruszy uczciwej konkurencji, a w szczególności w 
dokumentacji projektowej i przedmiarze nie będą wskazane znaki towarowe, 
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nazwy własne, patenty lub pochodzenie w celu realizacji ustawowych zasad 
uczciwej konkurencji i równego dostępu do zamówienia.

6. Ze względu na zamiar publicznego ujawniania dokumentacji projektowej, w tym na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej, Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć 
do wykonanej dokumentacji projektowej, oświadczenia osób, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia o wyrażeniu zgody na publiczne ujawnienie 
danych w tym danych osobowych zawartych w dokumentacji projektowej. 
Wykonana dokumentacja nie będzie naruszała praw osób trzecich, a w przypadku 
wystąpienia w tym względzie jakichkolwiek naruszeń, Wykonawca zobowiązany jest
ponieść pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tego typu.

7. W dokumentacji projektowej należy stosować zasady uniwersalnego projektowania 
zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. 2020 r., poz. 1062 z późn.zm.).

8. Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę stanowić będzie 
dokumentację przetargową, udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej, więc 
wersja elektroniczna musi spełniać wymagania Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 ze zm.).

9. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu przedmiot zamówienia w wersji papierowej 
i na nośniku elektronicznym z zachowaniem następujących zasad:
1) każdy dokument podpisany, poniżej autografu powinien zawierać tekst kto 

podpisał, np. (-) imię i nazwisko,
2) maksymalna wielkość pojedynczego pliku nie może być większa niż 3 MB,
3) każdy pojedynczy plik powinien mieć nadany we właściwościach tytuł,
4) nazwy plików powinny zawierać maksymalnie 2 wyrazy, małe litery, bez polskich

znaków, bez spacji (zamiast spacji podkreślenie dolne "_");
5) jeżeli dokumentacja składa się z więcej niż jednego zbioru, to do tego kompletu 

powinien być podany jeden zbiór o nazwie "spis dok.pdf", w którym podane 
będą podstawowe informacje o całej dokumentacji, a w szczególności kolejność 
zbiorów,

6) jako podstawowy format dokumentów elektronicznych przyjmuje się "pdf", 
7) zbiory zawierające dane graficzne typu dokumentacja techniczna, szkice, mapy 

powinny być w formacie "jpg", ale gdy niezbędna będzie bezstratna forma 
dokumentu, dopuszcza się format "dwg”;

8) dla zdjęć stosować należy format "jpg”
9) formaty „pdf“, jpg“, tif“ należy tworzyć w wersjach najbardziej 

rozpowszechnionych w momencie tworzenia dokumentów.
10.Do obowiązków Wykonawcy należy również:

1) uwzględnienie wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych 
lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników,

2) zapewnienie sprawdzenia dokumentacji projektowej przez osoby posiadające 
odpowiednie uprawnienia do wykonania takich sprawdzeń,

3) uzupełnienie/sprostowanie wszelkich błędów w dokumentacji projektowej oraz 
brakujących opracowań, ujawnionych w trakcie trwania prac budowlanych, a 
niezbędnych do ich wykonania,

4) jednorazowa aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w trakcie obowiązywania 
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decyzji pozwolenia na budowę, w przypadku gdy przetarg na roboty budowlane 
zostanie wszczęty po utracie ważności tego opracowania,

5) współpraca z Zamawiającym na etapie postępowania przetargowego na wybór 
wykonawcy robót w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców 
w sprawach budzących wątpliwość, a wynikających z opracowanej przez 
Wykonawcę dokumentacji projektowej w terminie do dwóch dni roboczych od 
dnia ich przekazania do WYKONAWCY drogą e-mailową,

6) pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie wynikającym z art. 20 ustawy z dnia 7 
lipca 1994r. - Prawo budowlane nad opracowaną dokumentacją projektową do 
czasu zakończenia robót budowlanych lecz nie dłuższej niż do dnia 31.12.2022 
r., a w szczególności: 
1. niezwłoczne uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do tych przewidzianych w projekcie, a zgłoszonych przez 
Zamawiającego, 

2. uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej, sporządzania 
dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym 
stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne, oraz wyjaśniania wątpliwości 
powstałych w toku realizacji tych robót,

3. pobytu na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub osoby 
występującego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego, przy czym
wezwanie to winno być przesłane do Wykonawcy drogą mailową w terminie, 
co najmniej 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem pobytu, 

4. w przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jej część zostanie wykonana
przez podwykonawcę/podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego odpowiednio przez osobę/y, 
które opracowały dokumentację projektową. Ustanie stosunku pracy lub innej
umowy z autorem/autorami dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego, 

5. Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może 
podejmować bez zgody Zamawiającego decyzji, które miałyby wpływ, w 
szczególności na zakres wykonywanych robót oraz wysokość 
wynagrodzenia.

7) Do czasu zrealizowania robót budowlanych w oparciu o opracowaną przez 
Wykonawcę i odebraną przez Zamawiającego dokumentację projektowo-
kosztorysową Zamawiający będzie korzystał z uprawnień z tytułu rękojmi za 
wady przedmiotu umowy.

11. Dokumentację projektową należy wykonać w następującej liczbie :
1) projekt zagospodarowania terenu  –  5 egz, 

2) projekt architektoniczno – budowlany – 5 egz.

3) projekty techniczne (podzielone na branżę drogową, sanitarną, elektryczną, 
teletechniczną, zieleni i inne branże) – 5 egz.

4) projekt tymczasowej i stałej organizacji ruchu – po 3 egz.,

5) kosztorys inwestorski– 2 egz., 

6) przedmiar robót – 2 egz.,

12.Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest
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do zapewnienia dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej oraz 
cyfrowej, o których mowa w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

13.W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami 
dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, Wykonawca jest 
zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny, o którym mowa w art. 7 
pkt. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

14.W przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami 
dostępności cyfrowej, zastosowanie mają przepisy art. 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych.

15.Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać zadanie publiczne zgodnie z ofertą, w 
terminie określonym w ust. 1. Z uwagi na sytuację wywołaną epidemią COVID-19, 
powyższe zadanie musi być realizowane z uwzględnieniem aktualnych na dzień 
realizacji działania, obostrzeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa 
oraz z wytycznych rządowych i sanitarnych, zwłaszcza w przypadku udziału w 
proponowanych przedsięwzięciach większej grupy osób. Za realizację wydarzeń 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi i za skutki 
ewentualnych uchybień czy nieprawidłowości odpowiedzialność ponosi 
Zleceniobiorca. Ponadto, Zleceniobiorca zobowiązany jest do śledzenia i 
reagowania na aktualne wytyczne dotyczące sytuacji epidemicznej oraz do ich 
stosowania podczas przygotowania i realizacji zadania.

§ 2. Terminy realizacji

1. Strony zgodnie ustalają, iż przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 6 
miesięcy od dnia podpisania umowy.

2. Przedłużenie umownego terminu może nastąpić tylko w sytuacjach uzasadnionych, 
w szczególności jeśli spowodowane jest:

1) wystąpieniem zdarzeń, na które podmioty uczestniczące w realizacji zadania 
inwestycyjnego nie mają wpływu w szczególności zdarzenia o charakterze 
katastrof, epidemii, siły wyższej,

2) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu 
umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron 
(protesty, konsultacje społeczne),

3) przedłużającym się terminem uzyskania przez Wykonawcę odpowiednich 
uzgodnień, decyzji z powodów nie leżących po stronie Wykonawcy i trwających 
dłużej niż 3 tygodnie.

3. Wniosek o aneks należy złożyć na co najmniej 5 dni kalendarzowych przed 
terminem zakończenia umowy.

§ 3. Wynagrodzenie i rozliczenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, 

wynikające ze złożonej oferty, w wysokości  zł brutto (słownie:

), w tym obowiązujący podatek 

VAT.

2. Podstawą do rozliczenia przedmiotu umowy oraz wystawienia faktury będzie 
zatwierdzony przez Zamawiającego bezusterkowy protokół odbioru przedmiotu 
umowy zgodnie z zasadami określonymi w § 4 umowy.
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3. Strony ustalają rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy w dwóch ratach:

1) pierwsza rata w wysokości 60% umownego wynagrodzenia określonego w ust. 

1, tj. w kwocie  zł po dostarczeniu kompletnej 

dokumentacji,

2) druga rata w wysokości 40% umownego wynagrodzenia określonego w ust.1, tj. 

w kwocie  zł po uzyskaniu decyzji zrid,

4. Wykonawca wystawi faktury za realizację przedmiotu umowy wolnego od wad i 
usterek na: Gmina Miejska Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05 -120 
Legionowo, NIP: 536 19 23 243. 

5. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia 
prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 

6. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt. stanowi równocześnie zaspokojenie 
wszelkich roszczeń Wykonawcy w zakresie autorskich praw majątkowych 
dotyczących przedmiotu umowy, które niniejszą umową przenosi na 
Zamawiającego.

7. Wykonawca oświadcza, że zakres przedmiotu umowy jest mu znany i nie budzi 
wątpliwości, wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz 
treści przedmiotu umowy, jako podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia 
oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia w razie złego 
oszacowania rozmiaru lub kosztów prac.

8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki w przypadku zwłoki w 
uregulowaniu należności, o której mowa w ust.1.

9. Umowa dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Projekt budowy drogi 
gminnej ul.Wąskiej na odcinku od ul.Szwajcarskiej do ul.Słonecznej”.

§ 4. Odbiór przedmiotu zamówienia

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi przy udziale Wykonawcy protokolarnie. 
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy przy piśmie przewodnim
do biura Obsługi Klienta Zamawiającego, przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 41 w 
Legionowie w ilości zgodnej z zamówieniem. Przedmiot umowy zostanie 
przekazany w oparciu o podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy. Dane 
wymienione w protokole, w tym data wykonania przedmiotu umowy wynikająca z 
pisma przewodniego, o którym mowa wyżej, będą podstawą dochodzenia roszczeń 
z tytułu nieterminowego przekazania przedmiotu umowy. Podpisanie przez strony 
protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych 
dokumentacji. Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu wraz z 
pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, że jest on wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami prawa w tym techniczno-budowlanymi, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu Polskich Norm 
przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, mając na uwadze w szczególności 
brzmienie art. 29 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych oraz że zostały 
wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

2. Dostarczona dokumentacja będzie podlegać sprawdzeniu przez Zamawiającego 
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pod względem zgodności z umową i kompletności w ciągu 10 dni od daty jej 
dostarczenia. 

3. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń Wykonawca w terminie 
14 dni od dnia otrzymania pisemnego wykazu uwag usunie stwierdzone 
nieprawidłowości w dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad 
oraz do zaproponowania terminu przekazania dokumentacji uprzednio 
zakwestionowanej pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 
ust. 1 pkt 2; przekazanie poprawionej dokumentacji powinno nastąpić protokolarnie.

5. Jeżeli w toku czynności sprawdzających zostaną stwierdzone wady nadające się do
usunięcia Zamawiający może odmówić odbioru dokumentacji do czasu usunięcia 
wad naliczając kary umowne, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2, jeżeli wady nie 
nadają się do usunięcia Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 5. Zatrudnienie podwykonawcy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertą przetargową:

1) osobiście, następujący zakres: /.../

2) z udziałem Podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. /.../ 
następujący zakres: /.../

3) z udziałem Podwykonawców, w następującym zakresie: /.../

2. Przedmiot umowy Konsorcjum wykona zgodnie z ofertą przetargową (w przypadku 
Konsorcjum):

1) osobiście członek konsorcjum 

2) z udziałem Podwykonawcy, na którego zasoby powołuje się Wykonawca na 
zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. /.../ 
następujący zakres robót: /.../

3) z udziałem Podwykonawców, w następującym zakresie: /.../

3. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 
4. 

4. Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy 
w przypadku jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na 
którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podWykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, którzy nie 
spełniali warunków udziału w postępowaniu, na których zasoby Wykonawca się nie 
powoływał, na zasadach określonych w art. 118 Prawo zamówień publicznych, w 
zakresie:

1) rezygnacji z Podwykonawcy;
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2) zmiany Podwykonawcy;

3) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawstwa z
zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć części zamówienia 
wskazanych przez Zamawiającego do osobistego wykonania przez Wykonawcę, 
wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego 
usługi nie zawierała takiego wskazania.

6. W przypadku, gdy zamówienie realizowane jest przy udziale Podwykonawcy, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, rozliczenie i wypłacanie wynagrodzenia za wykonaną 
przedmiot umowy będzie dokonywane po złożeniu przez Podwykonawcę 
oświadczenia o uregulowaniu należnego mu wynagrodzenia

7. Powierzenie wykonania części przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części przedmiotu 
umowy.

§ 6. Dopuszczalne zmiany warunków umowy

1. Dopuszcza się następujące zmiany warunków umowy:

1) Dopuszcza się zmianę wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawek 
podatkowych, wprowadzonych stosownymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego, wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian.

2) Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie 
zamówienia, projektanta pod warunkiem posiadania przez nowego projektanta 
wymaganych przez Zamawiającego uprawnień i doświadczenia określonego w 
SWZ oraz w ofercie.

3) Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy w trakcie realizacji 
umowy w przypadku jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy 
podmiotu, na którego zasoby powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu,
że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4) Dopuszcza się zmiany dla Podwykonawców w trakcie realizacji umowy, 
którzy nie spełniali warunków udziału w postępowaniu, na które zasoby 
Wykonawca się nie powoływał na zasadach określonych w art. 118 Prawo 
zamówień publicznych, w zakresie:

a) rezygnacji z Podwykonawcy,

b) zmiany Podwykonawcy,

c) wskazania innego zakresu wykonania zamówienia przy pomocy 
podwykonawstwa z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie będzie mogła dotyczyć 
części zamówienia wskazanych przez Zamawiającego do osobistego 
wykonania przez Wykonawcę, wskazania Podwykonawcy w przypadku, gdy 
oferta Wykonawcy realizującego roboty budowlane nie zawierała takiego 
wskazania.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za wykonanie 
zamówienia, projektanta pod warunkiem posiadania przez nowego projektanta 
wymaganych przez Zamawiającego uprawnień i doświadczenia nie mniejszego niż 
wskazany w formularzu oferty, pod warunkiem, że wystąpią następujące przypadki: 
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śmierć, choroba.

3. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących sytuacjach:

1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług nieobjętych zamówieniem 
podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych 
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub 
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach 
zamówienia podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne 
zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest 
okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie
mógł przewidzieć,

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej;

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
Wykonawca:

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1,

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji 
lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile 
nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą 
wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych 
istotnych zmian umowy,

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy 
względem jego podwykonawców;

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne; za niedopuszczalne i 
istotne zmiany umowy Zamawiający uważa:

a) zmianę ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w 
pierwotnym brzmieniu;

b) zmianę która nie zmienia ogólnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej
jedna z następujących okoliczności:

• zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby 
wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,

• zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy lub umowy ramowej na 
korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie lub 
umowie ramowej

• zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań 
wynikający z umowy lub umowy ramowej,
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• polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 
zamówienia, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w
ust. 2 pkt 3 umowy

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% 
wartości pierwotnej umowy.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 i ust.2 nie mogą prowadzić do zmiany 
charakteru umowy.

5. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem ust. 1-2 podlegają 
unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą 
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

6. Strony umowy zgodnie z art. 15r. ust 3 ustawy z dnia z dnia 31 marca 2020 r.(D.U z
2020r. poz. 568) o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw niezwłocznie wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z 
wystąpieniem COVID - 19 lub innego stanu zagrożenia ogólnokrajowego na 
należyte wykonanie tej umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić.

7. Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu świadczenia oraz sposobu realizacji 
umowy w sytuacji zmiany przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, opublikowania 
nowych interpretacji oraz wytycznych dotyczących ww. Rozporządzenia.

§ 7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli poweźmie wiadomość o tym, że :

1) Wykonawca został postawiony w stan likwidacji lub upadłości,

2) zajęto majątek Wykonawcy w jakiejkolwiek części;

3) Wykonawca przystąpił do rozwiązania firmy.

2. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego może nastąpić również, jeżeli 
Wykonawca:

1) pomimo uprzednich pisemnych, dwukrotnych zastrzeżeń ze strony 
Zamawiającego nie wykonuje prac zgodnie z umową lub w rażący sposób 
zaniedbuje zobowiązania umowne.

2) dopuszcza się nieuzasadnionego opóźnienia w realizacji zadania 
przekraczającego 30 dni kalendarzowych.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu 
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach.

4. Zamawiający będzie mógł wykonać prawo odstąpienia o którym mowa w niniejszym
paragrafie w terminie 30 dni od powzięcia informacji o zaistnieniu okoliczności 
stanowiących podstawę odstąpienia.

5. W przypadku odstąpienia z powodu okoliczności, o których mowa w ust. 4, 
odpowiedzialność Zamawiającego ogranicza się wyłącznie do wynagrodzenia 
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należnego z tytułu wykonania części umowy, z wyłączeniem odpowiedzialności za 
utracone korzyści. 

§ 8. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę

1. Wykonawca może odstąpić od umowy, jeżeli Zamawiający nie wykonuje umowy, w 
szczególności gdy:

1) utrudnia i odmawia bez uzasadnienia zatwierdzenia protokółu odbioru 
dokumentacji 

2) zawiadamia Wykonawcę, że w wyniku nieprzewidzianych okoliczności nie będzie 
mógł pokryć zobowiązania. 

W wymienionych wyżej przypadkach Wykonawca będzie miał prawo do 
zakończenia swojej pracy przy realizacji umowy w terminie 14 dni 
kalendarzowych po zawiadomieniu pisemnym Zamawiającego.

2. Odstąpienie od umowy należy uzasadnić pisemnie. Jest ono dopiero wtedy 
skuteczne, jeżeli Wykonawca wyznaczył Zamawiającemu 14 dniowy termin do 
wypełnienia postanowień umowy i poinformował go, że po bezskutecznym upływie 
tego terminu odstąpi od umowy.

§ 9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% 
ustalonego w umowie wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1, w pieniądzu,
w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
– kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 
w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Zamawiający nie 
wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem 
wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych 
emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz 
przez ustanowienie zastawu rejestrowego, na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. Dokument wniesiony w formie gwarancji bankowej lub 
ubezpieczeniowej powinien zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności 
w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie.

2. Wykonawca wniósł pełną kwotę zabezpieczenia w wysokości zł 

(słownie ) w formie  do dnia zawarcia 

umowy.

3. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 
Wykonawca który wniósł zabezpieczenie w innej formie niż pieniężna na okres nie 
krótszy niż 5 lat, zobowiązuje się do przedłożenia zabezpieczenia lub wniesienia 
nowego na kolejne okresy najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.

4. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 
na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 
wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego 
zabezpieczenia

5. Wypłata o której mowa w ust. 4 nastąpi nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia.
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6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy podlega zwrotowi na rzecz 
Wykonawcy:

1) 70% - w ciągu 30 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowę przez 
Wykonawcę w imieniu Zamawiającego;

2) pozostała kwota zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
rękojmii/gwarancji.

7. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi na pisemny wniosek 
Wykonawcy.

8. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesiono w pieniądzu, 
Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

9. W przypadku opóźnienia w zakończeniu realizacji przedmiotu niniejszej umowy w 
stosunku do umownego terminu, Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć o 
stosowny okres termin ważności zabezpieczenia i złożyć je Zamawiającemu pod 
rygorem wstrzymania zapłaty wynagrodzenia albo możliwości sfinansowania 
brakującej kwoty zabezpieczenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia poprzez 
jego potrącenie (wyboru dokonuje Zamawiający).

10.W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z zobowiązania należytego 
wykonania umowy, kwota zabezpieczenia tego zobowiązania pozostaje do 
dyspozycji Zamawiającego.

§ 10. Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy w formie kar umownych. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną:

1) za przekroczenie umownego terminu zakończenia prac w zakresie projektu 
budowlanego w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 pkt. 1)  
umowy za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy,

2) za zwłokę w usunięciu ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze 
przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 
umowy za każdy dzień zwłoki liczony od dnia wyznaczonego za usunięcie wad,

3) za odstąpienie od umowy przez którykolwiek ze stron z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 umowy,

4) w wysokości 1.000zł za każde użycie nazwy własnej w dokumentacji, gdy w 
trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
wybór Wykonawcy, który ma realizować roboty budowlane na podstawie 
opracowanego przedmiotu umowy – Krajowa Izba Odwoławcza stwierdzi, że 
znajdujący się w dokumentacji projektowo-kosztorysowej opis przedmiotu 
zamówienia został opracowany w sposób, który mógłby utrudnić uczciwą 
konkurencję, w szczególności poprzez wskazanie rozwiązań, produktów, 
urządzeń jednego producenta/wytwórcy.

2. Opóźnienie w oddaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przekraczające 30 
dni kalendarzowych może zostać potraktowane jako odstąpienie od umowy z 
przyczyn zależnych od Wykonawcy i w tym przypadku zostanie naliczona tylko kara
umowna określona w ust. 1 pkt. 4).

3. Zamawiający może potrącić karę umowną z należnego Wykonawcy wynagrodzenia
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umownego. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawca wystawi fakturę na
100% wynagrodzenia, a Zamawiający pisemnie przedstawi Wykonawcy wyliczenie 
tych kar i zgodnie z tym wyliczeniem potrąci kwotę kar umownych z wynagrodzenia 
Wykonawcy. W przypadku braku wynagrodzenia Wykonawcy, z którego 
Zamawiający mógłby potrącić kary umowne, Wykonawca jest zobowiązany do ich 
zapłaty na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo odszkodowania uzupełniającego do rzeczywiście 
poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 

6. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej 
umowy nie może przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia określonej w § 3 ust. 1 
umowy.

§ 11. Gwarancja

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat i gwarantuje jakościowo dobre 
wykonanie prac projektowych, że nie posiadają one wad, które pomniejszą wartość 
robót lub czynią nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem .

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany 
przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze 
względu na cel określony w umowie.

3. Istniejące wady stwierdzone zostaną protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin 
mających na celu stwierdzenia wad Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie
7 dni kalendarzowych przed dokonaniem oględzin. Zamawiający wyznaczy termin 
na usunięcie wad. Usunięcie wad stwierdzone zostanie protokolarnie.

4. W przypadku nie dotrzymania terminu usunięcia wad, o których mowa w ust. 3, 
Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić wykonanie 
zastępcze usunięcia wad, a jego koszty będą sfinansowane z wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Jeżeli koszt usunięcia wad 
przekroczy wartość wniesionego zabezpieczenia, Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do pokrycia pełnych kosztów usunięcia wad, które jest zobowiązany 
zwrócić Zamawiającemu. Strony zgodnie wyłączają konieczność uzyskania 
zezwolenia sądu na wykonanie zastępcze przedmiotu umowy. 

5. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji 
rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia przez 
Zamawiającego czynności odbioru końcowego robót.

§ 12. Rękojmia

1. Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady na okres 
równy 60 miesięcy. Okres rękojmi ulega odpowiednio przedłużeniu o czas wad lub 
korekt dokumentacji projektowych.

2. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w żądanym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy może zlecić wykonanie 
zastępcze usunięcia wad a jego koszty będą sfinansowane z wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Strony wyłączają konieczność 
uzyskania upoważnienia sądu na wykonanie zastępcze.

3. Jeżeli koszt usunięcia wad przekroczy wartość wniesionego zabezpieczenia, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę do pokrycia pełnych kosztów usunięcia wad, 
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które jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu.

4. Zamawiający jest zobowiązany do dokonania odbioru robót naprawczych w ciągu 7 
dni od powiadomienia go przez Wykonawcę o usunięciu wad.

5. W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 
zawiadomienia Zamawiającego o zaistnieniu jednej z następujących okoliczności w 
terminie 7 dni od jej zaistnienia:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę,

3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy,

4) likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 13. Siła wyższa

1. Na czas działania siły wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać 
danego obowiązku ze względu na działanie siły wyższej, ulegają zawieszeniu. 
Strony pokrywają koszty związane ze skutkami zaistnienia siły wyższej we własnym
zakresie.

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z niniejszej 
Umowy ze względu na działanie siły wyższej nie jest narażona na kary umowne lub 
odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków 
umownych.

3. Dla potrzeb Umowy, „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest 
niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej 
staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, 
epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i 
strajki.

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron 
o zajściu przypadku siły wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na 
piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie 
swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to 
praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania
zmierzające do wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie siły 
wyższej.

§ 14. Prawa autorskie

1. Wynagrodzenie określone w niniejszej umowie obejmuje również wynagrodzenie za
nabycie przez Zamawiającego majątkowych autorskich praw do dokumentacji, 
stanowiącej przedmiot niniejszej umowy tj. dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km ok 57+510 do km 
ok.57+680 na skrzyżowaniu ulic Polnej z ul. Strużańską w Legionowie oraz 
wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego własności egzemplarzy, na 
których utrwalono dokumentację projektową, co do którego następuje nabycie tych 
praw oraz prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do 
Utworu.

2. Z dniem wydania dokumentacji projektowej zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego bez konieczności składania w tym 
zakresie dodatkowego oświadczenia woli, majątkowe prawa autorskie do 
dokumentacji (lub przejmowanej części) na polach eksploatacji wymienionych w 
ust. 3. wraz z prawem do zezwalania na wykonanie zależnych praz autorskich do 
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dokumentacji. Z chwilą nabycia praw majątkowych autorskich Zamawiający nabywa
własność egzemplarzy na których utrwalono dokumentacji, co do którego następuje
nabycie tych praw oraz prawo do zezwalania na wykonanie zależnych praw 
autorskich do dokumentacji.  

3. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 
niniejszej Umowy wraz z przeniesieniem praw zależnych obejmuje wszelkie 
istniejące w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji w szczególności:

1) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego w tym związanych z 
inwestycją o jakiej mowa w niniejszej umowie, w szczególności w celu jej 
prawidłowego wykonania

2) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką na jakimkolwiek nośniku, w 
dowolnej skali, na potrzeby jakichkolwiek mediów, a w szczególności w postaci 
publikacji drukowanych plansz, taśmy światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu 
cyfrowego

3) umieszczenie i wykorzystywanie we wszelkich materiałach publikowanych dla 
celów promocyjnych Zamawiającego lub podmiotu wskazanego przez 
Zamawiającego

4) wprowadzenie do Internetu i pamięci komputera, umieszczanie i wykorzystywanie
w ramach publikacji on-line,

5) wykorzystywanie w utworach multimedialnych,

6) wystawianie, wyświetlanie reprodukcja publiczna, marketing przez internet lub 
inne techniki przesyłu danych stosowane w telekomunikacji, IT oraz 
bezprzewodowe sieci komunikacji,

7) nadawania za pomocą video lub audio poprzez łącze kablowe lub 
bezprzewodową stację,

8) wykorzystywanie Utworu do rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji itp.,

9) wprowadzenie do obrotu,

10) użyczenie, udzielenie licencji na wykorzystanie, ekspozycję, udostępnienie 
podmiotom trzecim.

4. W przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, który 
Zamawiający będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 30
dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, do wyrażenia pisemnej zgody 
na przeniesienie autorskich praw majątkowych do korzystania i rozporządzania 
przedmiotem umowy na tych polach, na pełen czas trwania takich praw o bez 
jakichkolwiek ograniczeń.

5. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 4 wynagrodzenie określone 
niniejszą umowa w całości zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy także co do 
przyszłych pól eksploatacji. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są 
autorami/współautorami dokumentacji objętej przedmiotem umowy, z których 
będzie wynikał zakres wykonanych przez nich prac oraz oświadczenie o 
przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw majątkowych w zakresie określonym 
w niniejszym paragrafie, w tym uprawnienia do wykonywania zależnych praw 
autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia tych praw na inne podmioty. 
Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji stanowiącej 
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przedmioty umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać ww. oświadczenia 
Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu dokumentacji 
stanowiącej przedmiot umowy.

7. Niniejsza regulacja umowna w żaden sposób nie wyłącza obowiązku pełnienia 
nadzoru autorskiego o którym mowa w niniejszej umowie. 

§ 15. Klauzula waloryzacyjna

1. Stosownie do treści art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 
umowy w następujących przypadkach:

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne jeżeli zmiany określone w ust.1-3 będą miały wpływ na koszty 
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

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

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę umowy w 
zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wejściu w życie 
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 
zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy.

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę umowy w 
zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wejściu w życie 
przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek
powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 
prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek
pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 
minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 
Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z 
podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w 
celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 
szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej 
wysokość płacy minimalnej.

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę umowy w 
zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie zasad 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
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wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 
zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 
oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie 
umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 
wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o 
których mowa w ust. 1 pkt 3, na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 
obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3.

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 4 Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o zmianę umowy w 
zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 
wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca 
zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 
wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 4, na 
kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty 
realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 
zasad, o których mowa w ust.1 pkt 4.

6. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia, z przyczyn określonych w ust. 1 
pkt 1-4, obejmować będzie wyłącznie wynagrodzenie za wykonanie usługi, których 
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, jeszcze nie zrealizowano.

7.

§16. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO” 
Zamawiający informuje, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:

1) administratorem danych osobowych ze strony Zamawiającego, zobowiązanym do
spełnienia obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 RODO jest Prezydent 
Miasta Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, e-mail: 
kancelaria@um.legionowo.pl, tel. 22 774 20 31.

2) inspektorem ochrony danych osobowych ze strony Zamawiającego jest Norbert 
Ciecierski, e-mail: iod@um.legionowo.pl;

3) wszelkie powierzone dane osobowe będą przetwarzane przez Zamawiającego w 
związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze danych 
osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. C RODO), w celu realizacji postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: "Projekt budowy drogi gminnej ul.Wąskiej na odcinku od 
ul.Szwajcarskiej do ul.Słonecznej”.

4) odbiorcami wszystkich danych osobowych powierzonych przez Wykonawcę będą 
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osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania z
uwagi na jawność postępowania w oparciu o art. 18 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, zwaną dalej Pzp;

5) wszelkie dane osobowe powierzone przez Wykonawcę będą przechowywane 
przez okres wynikający z zapisów rozporządzenia w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6) obowiązek powierzenia przez Wykonawcę danych osobowych osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji 
zamówienia polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy Kodeks pracy, jak również konsekwencje niedopełnienia tego 
obowiązku, jest wymogiem wynikającym z przepisów ustawy Pzp, związanym z 
udziałem w przedmiotowym postępowaniu

7)  w odniesieniu do wszystkich powierzonych przez Wykonawcę danych osobowych
zastosowanie ma art. 22 RODO; 

8) zgodnie z art. 15 RODO osoba, której powierzone dane osobowe dotyczą jest 
uprawniona do uzyskania dostępu do danych osobowych podlegających 
przetwarzaniu;

9) zgodnie z art. 16 RODO osoba, której powierzone dane osobowe dotyczą, ma 
prawo żądać od administratora danych osobowych sprostowania nieprawidłowych
dotyczących jej danych osobowych;

10) zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO osoba, której powierzone dane osobowe 
dotyczą, ma prawo żądać od administratora ograniczenia przetwarzania 
powierzonych danych osobowych; jeżeli przetwarzanie danych osobowych 
zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać (z wyjątkiem 
przechowywania) wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub
państwa członkowskiego;

11)zgodnie z art. 77 RODO osoba, której powierzone dane osobowe dotyczą, ma 
prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie 
danych osobowych jej dotyczące narusza niniejsze rozporządzenie;

12) osoba, której przetwarzane dane dotyczą, ma prawo żądać od administratora
danych osobowych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, 
a administrator danych osobowych ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć 
dane osobowe w okolicznościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 RODO. Prawo 
do usunięcia danych osobowych nie dotyczy okoliczności, o których mowa w art. 
17 ust. 3 RODO;

13) osobie, której przetwarzane dane dotyczą, nie przysługuje prawo do 
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

14) osobie, której przetwarzane dane dotyczą, nie przysługuje prawo do 
wniesienia sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 
21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania powierzonych danych 
osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 
danych osobowych.

§ 17. Postanowienia końcowe
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1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą
umawiających się stron, w formie pisemnej pod rygorem nieważności o ile nie 
będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych.

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu cywilnego, ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy 
Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i inne akty prawne.

3. Wszelki spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy strony poddają 
rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone, jeżeli 
zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub innym potwierdzeniem 
doręczenia pod następujący adres: 

5. Zamawiający: Gmina Miejska Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo; 

Wykonawca: 

Każda ze stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej strony o każdorazowej 
zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu 
doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będzie uważane za skuteczne.

6. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egz. 
dla Zamawiającego i jeden egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY
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