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Wzór umowy 

 

UMOWA NR  
 

Zawarta w dniu ___.___.2022 r. w Stawiszynie pomiędzy: 

 

Gminą i Miastem Stawiszyn, REGON 250855334, NIP 9680943738- Burmistrzem 

Stawiszyna- Grzegorza Kaczmarka  

przy kontrasygnacie Pani Anny Manikowskiej- Skarbnika Gminy 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a firmą: 

……………………………… 

……………………………… 

……………………………….. 

 

reprezentowaną przez:  

 

………………………………..  

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

została zawarta umowa następującej treści: 

 

 § 1 (Przedmiot i zakres Umowy) 

 

1. Podstawę zawarcia Umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

przeprowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na: 

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania: 

„Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym mostów na terenie 

Gminy i Miasta Stawiszyn”. 
2. Opis przedmiotu zamówienia 

W zakres projektu wchodzi przebudowa 5 mostów rzece Czarna Struga: 

1. Zlokalizowany w ciągu ulicy Konińskiej nr drogi 674308P wraz z przebudową                      

ul. 1-go Maja i części ul. Konińskiej; 

2. Zlokalizowany w ciągu drogi nr 674329P w miejscowości Długa Wieś Trzecia                             

wraz z infrastrukturą drogową; 

3. Zlokalizowany w ciągu drogi nr 674328P w miejscowości Długa Wieś Trzecia                            

wraz z infrastrukturą drogową; 

4. Zlokalizowany w ciągu drogi nr 674345P w miejscowości Ostrówek wraz z infrastrukturą 

drogową; 

5. Zlokalizowany w ciągu ulicy Szkolnej i drogi 674344P w miejscowości Stary Kiączyn      

wraz z infrastrukturą drogową. 

 

Most należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w 

szczególności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie 

warunków jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.  

   

Zamawiający nie posiada dokumentacji technicznej dla istniejącego obiektu. 
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Zamawiający dysponuje protokołem okresowej kontroli rocznej sporządzonej                             

w 13.11.2021 r.  

 

Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 

1) Sporządzenie dla w/w zadania kompletnej dokumentacji obejmującej: 

a) Pełną dokumentację projektową, 

b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

c) Kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót, 

d) Kosztorys ofertowy, 

e) Operat wodnoprawny,  

f) Projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu,  

2) Wykonawca - na podstawie udzielonego pełnomocnictwa - zobowiązany jest do 

uzyskania wszelkich uzgodnień, opinii, zaświadczeń oraz podejmowania działań 

niezbędnych do zaprojektowania inwestycji, w tym dokonywania uzgodnień 

dokumentacji z Zamawiającym oraz poszczególnymi właścicielami infrastruktury                      

w drodze.  

3) Zadania do wykonania ramach projektu: 

a) Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla mostów, 

b) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

c) Uzyskanie pozwoleń wodnoprawnych, 

d) Uzyskanie uzgodnień z Konserwatorem Zabytków,  

e) Wykonanie map do celów projektowych, 

f) Budowę/przebudowę urządzeń odwadniających korpus drogi; 

g) Budowę kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 21 marca 

1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.) w przypadku 

nieuzyskania zwolnienia z obowiązku budowy kanału technologicznego decyzją 

Ministra właściwego do spraw informatyzacji. Ewentualne uzyskanie odstępstwa dla 

ul. 1-go Maja oraz ulicy Konińskiej. 

h) Przebudowa wszelkiej kolidującej infrastruktury technicznej, jeżeli będzie to wynikać 

z warunków właścicieli urządzeń, w zakresie niezbędnym; 

i) Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu; 

j) Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu z ustaleniem kierunków 

objazdów; 

k) Uzyskanie pozwoleń na budowę dla mostów.  

4) Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt 1) powinna zostać sporządzona po dokonaniu 

wizji lokalnej w terenie, oraz sporządzeniu inwentaryzacji stanu istniejącego, wykonaniu 

pomiaru niwelacyjnego roboczego do celów projektowych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, oraz dodatkowo zawierać: 

a) projekt budowlany i wykonawczy   - 5 egz., 

b) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót - szt. 2,  

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz., 

d) uzgodnienia ZUD oraz uzgodnienia z poszczególnymi gestorami sieci, 

e) wszelkie uzgodnienia i inne dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, w     

tym badania geotechniczne, pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa itp., 

f) projekt tymczasowej organizacji ruchu, 

g) projekt stałej organizacji ruchu,  

h) opracowanie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 3 egz. 

i) opracowanie dokumentacji technicznej w zakresie usunięcia kolizji z innymi sieciami    

(jeżeli taka potrzeba nastąpi). 

 

5) Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że inwestycja, o której mowa w ust. 1 będzie 

realizowana w ramach udzielenia zamówienia publicznego. W związku z tym, 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dokumentacji objętej niniejszą umową 

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w sposób nienaruszający 

ustawy regulującej zamówienia publiczne. 



Załącznik nr 6  do SWZ 

 
 

Strona 3 z 13 

 

6) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania swojego zakresu obowiązków, zgodnie z 

niniejszą umową, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa.  

7) Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia                                 

do prawidłowego wykonania umowy, lub korzysta ze współpracy osób uprawnionych                                  

do projektowania bez ograniczeń we wszystkich branżach, wymaganych                             

do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.   

8) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania 

warunków realizacji umowy. Wykonawca odpowiada za poprawność, kompletność                  

i zgodność z obowiązującymi przepisami prawa dokumentacji składającej się na 

przedmiot niniejszej umowy. 

9) W przypadku stwierdzenia, że usługa wykonywana jest niezgodnie z obowiązującymi 

przepisami Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać jej ponownego wykonania               

lub odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy. 

 

§2. (Obowiązki stron) 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 

1) wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, w zakresie merytorycznym niezbędnym                        

dla uzyskania celu, któremu służy, w sposób określony w przepisach oraz zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej, 

2) informować Zamawiającego na bieżąco o postępie i zaawansowaniu prac przy realizacji 

przedmiotu Umowy oraz sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy których usunięciu 

pomocne może być działanie Zamawiającego, 

3) uczestniczyć i przygotowywać materiały na konsultacje z Zamawiającym, 

4) wnioskować o konsultacje z Zamawiającym w celu akceptacji proponowanych rozwiązań 

technicznych i standardów, 

5) konsultować z Zamawiającym dokumentację na każdym etapie projektowania, w zakresie 

dotyczącym istotnych elementów mających wpływ na koszty, 

6) przedkładać lub przesyłać na bieżąco Zamawiającemu kserokopie wszelkich wystąpień, 

uzgodnień, opinii, decyzji itp., 

7) uzyskać akceptację Zamawiającego na każdym istotnym etapie sporządzania dokumentacji,  

8) przedłożyć Zamawiającemu komplet opracowań stanowiących przedmiot Umowy na co 

najmniej 14 dni przed upływem terminu, o którym mowa w §3 pkt.1 ust.1, celem wniesienia 

uwag i zastrzeżeń, które winny zostać uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentacji. 

2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z zakresem jego obowiązków, w tym                                

w szczególności koszty: 

1) pomiarów, inwentaryzacji, badań, obliczeń, ocen, analiz i ekspertyz potrzebnych do 

prawidłowego opracowania dokumentacji, 

2) wymaganych przepisami prawa decyzji, uzgodnień, opinii, zgłoszeń i pozwoleń, w tym 

uzgodnień rzeczoznawców, gestorów sieci i jednostek administracji, 

3) opracowania odpowiedzi, opinii, dodatkowych wyliczeń, zmian i uzupełnień dokumentacji, 

4) pozostałe, niezbędne do całościowego, prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Wykonawcą, dostarczania na prośbę 

Wykonawcy wszelkich, niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy informacji. 

 

§3. (Terminy realizacji przedmiotu umowy) 

 

1. Ustala się następujące terminy realizacji przedmiotu Umowy: 

1) wykonania dokumentacji, wraz ze zgłoszeniem robót budowlanych niewymagających 

uzyskania pozwolenia na budowę lub uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę  do 3,5 

miesiąca od dnia podpisania umowy. 
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2. Termin wykonania dokumentacji będzie dochowany, o ile Wykonawca przedłoży do dnia 

określonego w ust. 1 prawidłową i kompletną, dokumentację, zgodną z obowiązującymi 

przepisami prawa, w formie i ilości ustalonej niniejszą umową wraz z decyzją pozwolenia na 

budowę lub zaświadczeniem niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.   

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 może ulec zmianie wyłącznie z przyczyn 

niezawinionych i niezależnych od Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego. 

§4. (Wynagrodzenie) 

 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca jest uprawniony do 

maksymalnego wynagrodzenia, w łącznej kwocie: ………………… złotych brutto, (słownie 

złotych: ……………………………………. złotych  00/100) tj.: ………………… złotych netto oraz 

…………………… złotych tytułem podatku od towarów i usług, w wysokości ………% 

kwoty netto. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy, w tym koszty wykonania 

dokumentacji, świadczenia przez Wykonawcę usług składających się na przedmiot 

niniejszej umowy, w tym doradcy, projektanta, nadzoru autorskiego, koszty aktualizacji 

kosztorysów inwestorskich oraz koszty dotyczące wszelkich usług towarzyszących, prac 

przygotowawczych, uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji, przeniesieniem na 

rzecz Zamawiającego własności autorskich praw majątkowych i wykonywaniem autorskich 

praw zależnych oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.  

3. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru dokumentacji.  

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu jest stałą ceną ryczałtową                      

na całkowity czas umowy, nie podlegającą zmianom. 

 

                                                    §5. (Warunki płatności) 

 

1. Zapłata wynagrodzenia za dokumentację projektową, nastąpi po jej wykonaniu i odbiorze 

przez Zamawiającego. 

2. Faktura VAT za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przez 

Zamawiającego terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na konto 

Wykonawcy w Bank………………………………………………………… 

           

§6. (Prawa Autorskie) 

 

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych  

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, 

wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i broszury oraz inne 

dokumenty powstałe przy realizacji Umowy (zwanych dalej utworami); 

2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz dokonywanie ich 

przeróbek jak również  na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami - tj. 

udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań składających się na etap lub 

cały przedmiot Umowy Zamawiającemu, oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 
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a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 

Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w 

tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 

h) reemisja, 

i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,  

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

l) wprowadzanie zmian, skrótów, 

m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,  

n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem, przenieść na 

Zamawiającego majątkowe prawa autorskie i prawa zależne na kolejnych polach 

eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby przez 

Zamawiającego. Dodatkowe wynagrodzenie będzie określone na zasadach 

proporcjonalności do dotychczasowego wynagrodzenia za przeniesienie przedmiotowych 

praw podczas 14 dniowych negocjacji. 

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

5.  W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw 

osobistych do utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 z późń. zm.) wytwarzanych w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowiązuje się do ich niewykonywania 

względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zgodę na zmiany opracowań 

projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji Umowy oraz prac budowlanych 

realizowanych w oparciu o materiały powstałe w ramach niniejszej Umowy. 

6. W razie, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem o naruszenie osobistych lub 

majątkowych praw autorskich do opracowań projektowych przekazanych przez 

Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca 

zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania zawiadomienia.  

7. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w 

związku z roszczeniami osób trzecich w zakresie określonym w ust. 6.  

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawami tych osób. 

 

§7. (Informacje Poufne) 
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1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku  

z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako poufne. Wykonawcę zobowiązuje się do 

zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany do 

kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez 

wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę. 

2. Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych, 

2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed 

zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów 

zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne 

bądź tajne lub ściśle tajne, 

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla 

innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez 

Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne. 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których 

ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi 

orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów  

i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie 

po zakończeniu trwania Umowy. 

5. Rozwiązanie lub wygaśnięcie Umowy nie zwalnia z obowiązku zachowania w tajemnicy 

informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy. 

 

§8. (Rękojmia) 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 2 letniej rękojmi na dokumentację będącą 

przedmiotem Umowy. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty Odbioru końcowego.  

2. W okresie rękojmi Wykonawca jest zobowiązany na pisemne wezwanie Zamawiającego 

usunąć na swój koszt wszelkie wady dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji w określonym na piśmie przez 

Zamawiającego terminie odpowiednim do ich usunięcia, zamawiający może zlecić 

usunięcie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

3. Za wadę uznaje się w szczególności: 

1) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w Umowie użytku ze względu na brak 

cech umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie 

możliwości bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części 

wchodzącej w skład przedmiotu Umowy, 

2) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentach, rozwiązaniach, ilościach 

przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym 

przedmiot Umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z przedmiotu 

Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

3) niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, 

zasadami wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie, 

4) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy, 

5) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy, 

6) sytuację w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy, 

7) sytuację w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich. 

8) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji. 

4. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających 

spowodowanych ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót 

budowlanych wad, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia oraz przekazania ww. 

opracowań wraz z koniecznymi oświadczeniami, zmianami decyzji, przez osoby wskazane 

w Ofercie, na koszt Wykonawcy, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i nie 

dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust. 4 w terminie określonym pisemnie 
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przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad osobie 

trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym 

przypadku, koszty usuwania wad w dokumentacji będą pokrywane w pierwszej kolejności z 

zabezpieczenia należytego wykonania, a następnie z ubezpieczenia Wykonawcy. 

 

 

 

§9. (Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy) 

 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

 

§10. (Ubezpieczenie) 
 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych oraz 

wad w dokumentacji, mogących powstać w toku realizacji niniejszej Umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni, od dnia 

zawarcia Umowy kopii polisy ubezpieczeniowej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczenia  

przez cały okres wykonywania Umowy i obowiązywania rękojmi. 

4. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania od Wykonawcy z tytułu 

następstw błędów projektowych oraz wad w dokumentacji również z ubezpieczeń. 

  

§11. (Kary umowne) 

 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony zobowiązują się 

płacić następujące kary umowne:  

A. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu:  

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminów, o których mowa                             

w §3 ust. 1 pkt. 1 - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto zgodnie z § 

4ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,   

b) zwłoki w usunięciu wad pracy projektowej - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego brutto zgodnie z § 4 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

licząc od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad,  

c) zwłoki w usunięciu ujawnionych wad opracowanej dokumentacji projektowej w 

wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1 mowy, 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 

na usunięcie wad, 

d) za nieprzybycie na wezwanie na spotkania, komisje i narady koordynacyjne  

w ramach nadzoru autorskiego w wysokości 500,00 zł. 

e) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.  

g)  w przypadku nieprzedłożenia kopii ważnej polisy ubezpieczeniowej tj. obowiązku 

wynikającego z § 10 ust. 2 umowy, w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

h) z tytułu umieszczenia w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentowych 

lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkt lub 

usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę w wysokości 50.000,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek a w przypadku utraty części dofinansowania w wysokości 

utraconej przez Zamawiającego kwoty z tytułu umieszczenia w dokumentacji znaków 

towarowych; 

i) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należne 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 

439 ust 5 PZP w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia netto, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 umowy.  
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3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie  

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.  

 

 

§ 12 (Zmiany umowy) 

 

1. Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian w treści Umowy w stosunku do 

Oferty Wykonawcy w zakresie: zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy w przypadku: 

b) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu 

nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

c)  konieczności zmniejszenia bądź zwiększenia zakresu opracowań projektowych 

wynikających z wezwań i zaleceń organów administracji publicznej lub innych  

upoważnionych  podmiotów; 

d) szczególnie uzasadnionych trudności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań; 

e)  zmiany przepisów prawa; 

f)  objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w 

ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 

g) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy 

jego ochrony; 

h) wydania przez Zamawiającego Polecenia Zmiany; 

j)  decyzji Zamawiającego o pominięciu wykonania opracowania elementów 

przedmiotu Umowy, których wynagrodzenie stanowi nie więcej niż 25 % sumy 

wynagrodzeń netto, określonych w § 4 ust. 1;  

2. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania 

Umowy, określonych w § 3 Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i 

mających wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: 

1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które 

było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można 

było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

2) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do 

uzupełnienia przedmiotu Umowy lub opracowań projektowych; 

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w 

tym w kodeksie postępowania administracyjnego; 

4) szczególnie uzasadnionych trudności, których nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy, w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych niezbędnych dla 

prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań; 

5) zmiany przepisów prawa; 

6) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w 

ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 

7) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego 

ochrony; 

8) udzielenia Wykonawcy zamówienia, o którym mowa w art. 144 ust.1 pkt 2) i pkt 3) 

PZP; 

9) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na zakres 

lub termin realizacji niniejszej umowy; 

10) wydania przez Zamawiającego Polecenia Zmiany  
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11) wydłużenia czasu konsultacji społecznych spowodowanego konfliktami społecznymi, 

protestami mieszkańców, organizacji itp. 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia 

Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wpływu na harmonogram 

i/lub koszt realizacji przedmiotu Umowy wraz z uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia 

roszczenia. Zamawiający jest Zobowiązany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej 

sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy. 

4. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną dokonane w formie Aneksu do Umowy. 

5. Przed wydaniem Polecenia Zmiany, Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę do 

przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie: 

1) technicznego uzasadnienia możliwości dokonania zmiany; 

2) opisu harmonogramu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji 

elementów przedmiotu Umowy objętych Poleceniem Zmiany; 

6. Jeżeli prace projektowe objęte Poleceniem Zmiany, odpowiadają opisowi jakiejkolwiek 

pozycji Załącznika 1 zawierającej cenę jednostkową, to cena ta będzie używana do 

wyliczenia wysokości wynagrodzenia. 

7. Jeżeli prace projektowe objęte Poleceniem Zmiany, odpowiadają opisowi pozycji  

w Załączniku nr 1 nie zawierającej ceny jednostkowej, Wykonawca powinien przedłożyć 

Zamawiającemu rozbicie cenowe, wykonane w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny 

Prac Projektowych i uwzględniające stawkę za jednostkę nakładu pracy obowiązująca  

w dniu składania oferty. W przypadku rozbieżności w ocenie ww. opisu, oprócz kalkulacji 

ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych 

pozycji z Załącznika 1, które zostaną wskazane przez Zamawiającego jako posiadające 

najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. 

8. Jeżeli prace projektowe związane z Poleceniem Zmiany, nie odpowiadają opisowi żadnej 

pozycji Załącznika 1, Wykonawca powinien przedłożyć do Zamawiającego kalkulację 

indywidualną wykonaną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych  

i uwzględniającą stawkę za jednostkę nakładu pracy obowiązująca w dniu wydania 

Polecenia Zmiany. W przypadku rozbieżności w ocenie ww. opisu, oprócz kalkulacji ceny 

dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji  

z Załącznika 1, które zostaną wskazane przez Zamawiającego jako posiadające najbardziej 

zbliżony charakter do przedmiotu zmiany. 

9. Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego wykracza poza zakres uprawnień 

wynikający z Umowy, Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania takiego polecenia, jest 

zobowiązany powiadomić pisemnie wraz z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego. 

Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy zajmie pisemne 

stanowisko w sprawie. Brak przedstawienia stanowiska Zamawiającego  

w ww. terminie oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia. 

10. O zmianach teleadresowych i innych zmianach nie istotnych dla wykonania przedmiotu 

umowy w terminie i koszcie - Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Ww. 

zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy. 

11. Na etapie realizacji Umowy Strony dopuszczają możliwość zmiany podmiotów trzecich,  

o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą, 

których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim 

przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie 

warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga 

zawarcia Aneksu do Umowy. 

12. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w takim 

zakresie, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie pisemnego 

powiadomienia doręczonego Wykonawcy najpóźniej na 14 dni przed terminem 

zawieszenia. 

13. Jeżeli całkowity okres zawieszenia przekracza 60 dni i zawieszenie nie wynika z nie 

wywiązania się z płatności przez Zamawiającego, to Wykonawca może, zawiadamiając 

Zamawiającego: 

a) domagać się zezwolenia na wznowienie wykonania Umowy w terminie 30 dni lub 
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b) rozwiązać Umowę, z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. 

14. Zmiana Umowy dopuszczalna będzie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

15. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

Wykonawcy to: 

1) Strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, że 

a) wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego 

przejmie podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych  

w Umowie; 

b) wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, 

w stosunku do podwykonawców, których umowy zostały zatwierdzone przez 

Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych w Umowie.; 

2) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1) podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę 

jest zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu 

nie mniejszym niż Wykonawca. 

3) W przypadku, o którym mowa w pkt. 1) Strony mogą rozwiązać Umowę za 

porozumieniem stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia prac wykonanych 

przez Wykonawcę do dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców. 

4) W przypadku, o którym mowa w pkt. 3) Strony nie są uprawnione do żądania kar 

umownych z tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy 

przysługuje wynagrodzenie jedynie za prace wykonanie do dnia rozwiązania Umowy. 

5) Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia 

pkt. 1-3, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania 

i wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec 

Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego 

nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

 

§ 13 (Podwykonawcy) 

 

1. Ilekroć w niniejszej Umowie jest odwołanie do umowy o podwykonawstwo strony 

rozumieją przez to umowę zawartą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część przedmiotu 

umowy zawartą między Wykonawcą a innym podmiotem, zwanym dalej Podwykonawcą,               

a także między Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą lub między dalszymi 

Podwykonawcami.  

2. Wykonawca jest zobowiązany osobiście wykonać, zastrzeżone przez Zamawiającego, do 

osobistego wykonania zgodnie z art. 462 ustawy Prawo zamówień publicznych, w SWZ 

części zamówienia.   

3. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu projekt takiej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy 

Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Strony ustalają następujące wymagania dla umowy o podwykonawstwo robót: 

- umowa o podwykonawstwo winna zawierać jednoznaczne określenie zakresu prac 

powierzonych Podwykonawcy, 

- wynagrodzenie Podwykonawcy winno być określone w umowie kwotą wyrażoną w PLN, 

- w treści umowy podwykonawczej winno znaleźć się postanowienie, zgodnie z którym 

odpowiedzialność solidarna Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia jakie za zakres 

prac objętych daną umową podwykonawczą przysługuje Wykonawcy na podstawie 

niniejszej Umowy, 

- postanowienia umowy podwykonawczej w zakresie zasad ustalania wynagrodzenia muszą 

być zgodne z niniejszą Umową – poszczególne pozycje przedmiarowe umowy 

podwykonawczej musza być zgodne z kosztorysem ofertowym Wykonawcy będącym 

częścią niniejszej umowy, 
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- termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy nie może być dłuższy niż termin 

zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy określony w niniejszej 

umowie z zastrzeżeniem art. 464 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

-  w umowie podwykonawczej należy zastrzec, że w przypadku gdy faktury wystawione na 

podstawie tej umowy zawierać będą kwoty mające stanowić wzajemne kompensaty, całość 

kwoty wskazanej na fakturze Podwykonawcy objętej taką kompensatą traktuje się jako 

dokonaną na rzecz podwykonawcy zapłatę wynagrodzenia – kwoty potrącone traktuje się 

jako zapłatę wynagrodzenia, 

- w umowie podwykonawczej należy zastrzec, że podwykonawca nie może przenosić 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego i Wykonawcy, 

- w razie gdy dla umowy podwykonawczej ma zostać ustanowione zabezpieczenie 

wykonania z wynagrodzenia należnego podwykonawcy umowa podwykonawcza winna 

zawierać postanowienia, iż kwoty zatrzymane z wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia  

wykonania stanowić będą kaucję gwarancyjną tj. że takie potrącenie będzie miało skutek 

prawny, iż wierzytelność podwykonawcy o zapłatę wynagrodzenia ulegać będzie umorzeniu 

w zakresie dokonanego potrącenia a podwykonawcy w takim przypadku przysługiwać 

będzie wyłącznie roszczenie do Wykonawcy o zwrot kaucji gwarancyjnej nie będącej 

wynagrodzeniem podwykonawcy za wykonane roboty, 

- terminy wykonania wynikające z umowy podwykonawczej muszą być zgodne  

z obowiązującym Harmonogramem rzeczowo finansowym, 

- postanowienia umowy podwykonawczej nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy przez Wykonawcę od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od 

Zamawiającego za wykonany okres robót, 

-  termin zapłaty wynagrodzenie nie może być dłuższy niż 30 dni; 

- W razie, gdy umowę z Zamawiającym zawrą wykonawcy wspólnie ubiegający się  

o udzielenie zamówienia, umowy z każdym podwykonawcą zawierać będą wszyscy 

wykonawcy jako solidarnie zobowiązani. 

- Podwykonawca zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków określonych w SWZ, jak 

dla Wykonawców. 

5. W terminie do 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy podwykonawczej, o której mowa 

w ust.3 i 4 powyżej Zamawiającemu przysługuje prawo zgłoszenia pisemnego sprzeciwu 

bądź zastrzeżeń odnośnie przekazanego projektu umowy podwykonawczej. Nie zgłoszenie 

w tym terminie zastrzeżeń bądź sprzeciwu uważa się za akceptację przez Zamawiającego 

przedstawionego projektu umowy podwykonawczej.    
6. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność kopię 

zawartej umowy podwykonawczej w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.   
7. Zamawiający w terminie 7 dni ma prawo zgłosić sprzeciw odnośnie umowy, o której mowa 

w ust.5 powyżej w przypadku gdy przekazana umowa podwykonawcza nie uwzględnia 

zastrzeżeń Zamawiającego o których mowa w ust. 4 jak również w przypadkach gdy treść 

przekazanej umowy podwykonawczej zawiera postanowienia odmienne niż przewidziane  

w przedłożonym w trybie ust. 3 powyżej projekcie umowy podwykonawczej.      
8. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Obowiązek ten nie dotyczy umów na 

dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy określonej  

w § 6 ust.2.  

9. Postanowienia ust. 1 do 8 powyżej stosuje się odpowiednio do zmiany umowy 

podwykonawczej. 
10. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia wynikająca z braku 

Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 
11. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 
12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac Podwykonawcy, Wykonawca 

jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie  
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z Podwykonawcą. Brak dokonania zapłaty stanowi nienależyte wykonanie niniejszej 

Umowy.  
13. Strony dopuszczają możliwość bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

Podwykonawcy, wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Podwykonawcą  

i Wykonawcą, na podstawie umowy cesji wierzytelności zawartej między Wykonawcą i 

Podwykonawcą za pisemną zgodą Zamawiającego. 
14. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 

własne działanie lub zaniechanie.  
15. Wykonawca może zatrudnić Podwykonawcę, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

Podwykonawcy będą zgodne z SWZ i odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do 

podzlecenia. W razie zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany 

zapewnić przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich także przez wszystkie osoby 

uczestniczące w realizacji Przedmiotu Umowy, w tym także przez osoby zaangażowane 

przez poszczególnych podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
 

§ 14 (Prawo Zamawiającego do odstąpienia od umowy) 

 

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku:  

1) gdy Wykonawca nie przekazał ubezpieczenia w terminie; 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej zawarcia; 

3) gdy Wykonawca mimo dwóch pisemnych upomnień Zamawiającego nie będzie 

wywiązywał się z postanowień niniejszej Umowy; 

4) gdy opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy przekroczy 14 dni; 

5) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego 

postępowanie likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze, w terminie 30 dni                        

od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach; 

6) dwukrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego 

opracowania; 

Prawo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego przysługuje Zamawiającemu w ciągu 

60 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu okoliczności 

powołanej jako podstawa odstąpienia.  

2. W przypadku odstąpienia w całości lub w części od Umowy Strony obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) W ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie 

zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań 

projektowych wraz z określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na 

dzień odstąpienia i przedłoży je do Zamawiającemu 

2) W terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze 

stanem faktycznym, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań 

projektowych wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz określi, które 

opracowania przejmuje. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić 

będzie podstawę do wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania 

opracowań projektowych do odbioru końcowego.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, o którym 

mowa w § 4 Umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne 

oraz zgodę na wykonywanie praw osobistych w zakresie określonym w § 6 do wszystkich 

utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia 

odstąpienia od Umowy. 

  

§ 15 (Kontakty) 

 

1. Wykonawca wyznacza p. …………………………………………. (e-mail: …………………………, tel.  

…………………………) do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy. 



Załącznik nr 6  do SWZ 

 
 

Strona 13 z 13 

 

2. Zamawiający wyznacza p. Angelikę Bąk (e-mail: drogi.oswietlenie@stawiszyn.pl,                      

tel. 62 752 80 79) jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umowy. 

 

 

 

 

 

§ 16 (Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

oraz zabezpieczenie powierzonych danych osobowych) 

 

Burmistrz Stawiszyna – jako administrator danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych 

osobowych, w celu realizacji niniejszej Umowy, powierzy Wykonawcy przetwarzanie danych 

osobowych w drodze odrębnej umowy, która stanowi Załącznik do niniejszej Umowy. 

 

§ 17 (Postanowienia Końcowe) 

  

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy pod rygorem nieważności mogą być 

dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony.   

2. W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony dążyć będą do 

polubownego ich rozstrzygnięcia, a w przypadku nie dojścia do porozumienia, mogą 

skierować sprawę do sądu powszechnego właściwego ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze 

otrzymuje Zamawiający a jeden Wykonawca.  

 

 

 

 

WYKONAWCA                                                ZAMAWIAJĄCY 
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