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Nr sprawy ZP/SC/3410/010/000/21       ZAŁĄCZNIK NR 3 

Projekt umowy 

UMOWA NR […] 

 

zawarta w dniu […] w Chorzowie, 

pomiędzy: 

Miastem Chorzów - Miastem na prawach powiatu o numerze NIP: 627-273-38-08, o numerze 

identyfikacyjnym REGON: 276255306 ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów – Miejskim Zarządem Ulic 

i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów, o numerze identyfikacyjnym REGON: 

000166249, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, które reprezentuje: 

[…], 

a 

[…] z siedzibą w […] wpisanym(ą) do: […], o numerze NIP: […] o numerze identyfikacyjnym 

REGON: […], 

zwanym(ą) w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

którego(ą) reprezentuje […]  

zwanych w dalszej części umowy łącznie „Stronami” a z osobno „Stroną”. 

W wyniku złożenia przez Wykonawcę najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Strony zawarły Umowę o następującej 

treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową dla 

zadania pn.: „Budowa przedłużenia ul. Bojarskiego od skrzyżowania z ul. 

Siemianowicką do ul. Bytkowskiej” (dalej: dalej: „dokumentacja projektowa” lub 

„przedmiot umowy”). 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz wymagania Zamawiającego zostały 

sprecyzowane w niniejszej umowie, SWZ oraz w Opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 

2. Zakres prac projektowanych obejmuje:  

1) Wykonanie mapy do celów projektowych,  
2) Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy drogi gminnej na 

przedłużeniu ulicy Bojarskiego w kierunku północnym do skrzyżowania z ul. Bytkowską,  
zawierającej między innymi 

a) budowę drogi o szerokości nawierzchni jezdni 7,00m, wstępnie zakłada się szerokość pasa 
drogowego na ca 20,00mb  

b) budowę, przebudowę zjazdów,  
c) budowę, przebudowę skrzyżowań z innymi drogami,  
d) budowę chodników oraz ścieżki rowerowej  
e) budowę, przebudowę istniejącego systemu powierzchniowego odwodnienia korpusu 

drogowego,  
f) rozpoznanie i badanie podłoża, wraz z niezbędnymi badaniami i opracowaniami 

geologicznymi i geotechnicznymi  
g) plan wyrębu drzew kolidujących z projektem wraz z planem nasadzeń oraz projektem 

zieleni  (o ile będzie konieczność), Zamawiający zakłada, że wzdłuż projektowanej drogi 
urządzony zostanie pas zieleni szerokości ca 5,0m  

h) przebudowę istniejącego uzbrojenia (o ile będzie konieczność),  
i) opracowanie projektów podziału działek zgodnie z wymaganiami dla uzyskania ZRID,  
j) budowę kanału technologicznego  
k) budowę oświetlenia drogowego 
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l) budowę odwodnienia ulicznego wraz z kanalizacją deszczową z włączeniem do odbiornika 
lub w przypadku braku możliwości odprowadzenia wód deszczowych do kanalizacji 
CHŚPWIK budowę odpowiedniego zbiornika stanowiącego odbiornik wód deszczowych 
wraz z uzyskaniem niezbędnych prawem wymaganych decyzji oraz zgód na jego 
urządzenie oraz eksploatację 

m) budowę zatok autobusowych po uzgodnieniu lokalizacji z ZTM. 
n) projekty wyburzeń wszelkich obiektów kolidujących z projektowana inwestycją.   

 - Przed przystąpieniem do opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca opracuje i 
przedłoży Zamawiającemu koncepcję zawierającą minimum dwa warianty. Jeden z dwóch 
wariantów powinien uwzględniać „ rozciągnięcia” istniejącego ronda w kierunku północnym 
orz doprojektowanie dodatkowego czwartego wlotu od strony północnej stanowiącego wlot 
projektowanej drogi gminnej ul. Bojarskiego – przedłużenie.   Po przedłożeniu wariantów 
Zamawiający wprowadzi uwagi i wybierze Wariant docelowy wraz z Zbiorczym Zestawieniem 
Kosztów, który będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej, o której mowa 
wyżej. 

3) Opracowanie i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu. 

3. Do Wykonawcy należy również opracowanie: 

1) projektu budowlanego i technicznego w 5 egz.,  
2) niezbędnych projektów branżowych dotyczących przebudowy ewentualnych kolizji 

istniejącego uzbrojenia terenu w 5 egz.,( o ile występują)  
3) przedmiarów robót w 2 egz. (oddzielne dla każdej branży) ( forma zapisu Excel) ,  

4) kosztorysów ofertowych w 2 egz. (oddzielne dla każdej branży) (forma zapisu Excel),  

5) kosztorysów inwestorskich (oddzielne dla każdej branży) w 2 egz. ( Excel).  

Kosztorys inwestorski opracowany metodą kalkulacji uproszczonej - zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczeń planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2004.130.1389 t.j. z dnia 8 czerwca 2004 r.),  

6) szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w 2 egz. (forma zapisu 
PDF i .doc),  

7) projektu i zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu w 4 egz.,  
8) informacji dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 5 egz.,  
9) Ponadto: 

a) uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do 
uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy, bądź ZRID 
wynikających z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 
innych przepisów prawa,  

b) opracowanie geodezyjnego podziału działek pod inwestycję, w celu uzyskania przez 
inwestora decyzji ZRID,  

c) opracowanie symulacji przejezdności, 
d) Wykonanie analizy hałasu w perspektywie 5/10/20 lat przy uwzględnieniu ruchu 

tranzytowego od DK 94 do DK 79 – dla przyjęcia rezerwy terenu na ekrany akustyczne 
w przekroju pasa drogowego (bez sieci uzbrojenia). 

e) dostarczenie dokumentacji w wersji pisemnej w ilościach wymienionych jak wyżej, zaś 
w wersji elektronicznej 2 kpl.- format zapisu- PDF, nośnik - CD-R, dodatkowo 
wszystkie rysunki w formacie .DXF  

a) dokumentacja sporządzona w nawiązaniu do rzeczywistego kilometrażu na drodze.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z najwyższą starannością, 

zgodnie ze sztuką budowlaną, najnowszą wiedzą techniczną, obowiązującymi normami, 

wytycznymi i zaleceniami, jak również wg wymagań Zamawiającego i innych ustaleń 

szczegółowych, w tym również przekazywanych podczas realizacji przedmiotu umowy, a 

także w oparciu o przepisy aktualnie obowiązujące i zmieniające się (poprzez nowelizacje lub 

dodanie, ustaw, rozporządzeń, oraz innych aktów prawnych, wytycznych i zaleceń 

obowiązujących w projektowaniu) w czasie trwania prac projektowych. 
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5. Przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiot umowy będzie zgodny ze stanem 

prawnym obowiązującym w dniu przekazania i odbioru dokumentacji. 

6. Wykonawca będzie pisemnie informował Zamawiającego o postępie prac projektowych 

w każdej sytuacji wystąpienia okoliczności zagrażających jakości lub terminowi wykonania 

przedmiotu umowy, a także na każde życzenie Zamawiającego w terminie określonym 

w wezwaniu Zamawiającego do udzielenia informacji przez Wykonawcę. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do udziału we wszystkich spotkaniach, naradach, prezentacjach, 

konsultacjach społecznych lub innych związanych ze zleconym przedmiotem prac 

projektowych, a zwołanych przez Zamawiającego. Na spotkania te Wykonawca przygotuje 

materiał właściwy do przedmiotu i celu spotkania (zawierający np. część opisową, rysunkową, 

prezentację lub inne) w ilościach i formie wymaganej przez Zamawiającego, a określonej 

w zawiadomieniu. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z obiektami objętymi pracami projektowymi 

i przyjmuje do wykonania przedmiot umowy bez zastrzeżeń. 

9. Wykonawca zapewnia, że przedmiot umowy zostanie wykonany i wydany Zamawiającemu 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

10. Wykonawca oświadcza, że osoby, które w jego imieniu będą wykonywały poszczególne prace 

w ramach przedmiotu umowy, posiadają stosowne kwalifikacje i uprawnienia w zakresie 

powierzonych obowiązków.  

11. Wykonawca zapewnia, że osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej umowy, w 

szczególności określone w Załączniku nr 2 i Załączniku nr 3 do niniejszej umowy będą 

wykonywały obowiązki w całym okresie realizacji umowy, nieprzerwanie i będą w pełni 

dyspozycyjne dla niego i Zamawiającego przez cały okres realizacji umowy.  

12. Dla koordynacji czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczają 

następujące osoby: 

1) ze strony Wykonawcy –  […]; 

2) ze strony Zamawiającego –  […] 

13. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia. 

2) Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy Wykonawcy. 

3) Załącznik nr 3 - Wykaz osób. 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć opracowania stanowiące przedmiot umowy 

w następujących terminach: 

1) Koncepcja zawierająca minimum 2 warianty - w terminie do dwóch miesięcy od daty 

zawarcia niniejszej umowy.  

2) Pozostała dokumentacja składająca się na przedmiot umowy, w tym wniosek o wydanie 

Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z załącznikami – w terminie do 

20.12.2021 r. 

2. Datą wykonania przedmiotu umowy będzie data dokonania odbioru przez Zamawiającego 

uwidoczniona na protokole odbioru końcowego. 

 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie całości przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości […] zł netto (słownie: […]),zgodnie z Formularzem 

ofertowym Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy, powiększone o 

należny podatek VAT wg stawki obowiązującej w chwili zapłaty. Wykonawca nie może żądać 
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podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było 

przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

2. Wykonawca oświadcza, iż wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, między innymi  koszty i 

wynagrodzenia personelu Wykonawcy i osób trzecich działających na zlecenie Wykonawcy 

przy wykonywaniu niniejszej umowy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie świadczenia główne 

i dodatkowe niezależne od tego, czy są one wyraźnie wskazane w Umowie, w tym 

załącznikach do niej. 

3. Rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i końcową. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przez Zamawiającego w następujący sposób: 

1) 15% wynagrodzenia określonego w ust. 1 wyżej zostanie wypłacone Wykonawcy przez 

Zamawiającego po wykonaniu i odbiorze, na podstawie podpisanego przez Strony 

protokołu odbioru koncepcji, o której mowa w §1 ust. 2 pkt 2;  

2) 35% wynagrodzenia określonego w ust. 1 wyżej zostanie wypłacone Wykonawcy przez 

Zamawiającego po wykonaniu i odbiorze, na podstawie podpisanego przez Strony 

protokołu odbioru projektów budowlanych i technicznych w ilościach i formach 

określonych  w niniejszej umowie; 

3) 50% wynagrodzenia określonego w ust. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy przez 

Zamawiającego po wykonaniu i odbiorze, na podstawie podpisanego przez Strony 

protokołu odbioru końcowego pozostałej dokumentacji składającej się na przedmiot 

umowy, w tym wniosek o wydanie Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) z 

załącznikami.  

5. Płatności dokonywane będą na podstawie wystawianych przez Wykonawcę faktur VAT, 

bezpośrednio na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 - tu dni od 

daty otrzymania faktury. 

6. W razie ujawnienia podczas odbioru częściowego lub  końcowego, o których mowa w § 8 ust 

1 pkt 1 i 2 umowy  wad nadających się do usunięcia, Wykonawca wystawi w oparciu o 

podpisany protokół odbioru, stwierdzający występowanie takich wad, fakturę częściową na 

kwotę stanowiącą 50% wynagrodzenia określonego odpowiednio w ust. 4 pkt 1, 2 lub 3 wyżej 

Wykonawca wystawi fakturę końcową, rozliczającą ostatecznie wynagrodzenie określone 

odpowiednio w ust. 4 pkt 1, 2 lub 3  wyżej, po należytym usunięciu wad, co stwierdzone 

będzie odrębnym protokołem odbioru sporządzonym przez upoważnionych przedstawicieli 

stron umowy – w protokole tym winna zostać potwierdzona przez Zamawiającego kwota 

pozostała do rozliczenia fakturą końcową. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że rachunek bankowy o którym mowa w ust. 

5 powyżej nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez 

Ministerstwo Finansów, termin zapłaty określony w ust. 5 powyżej ulegnie wydłużeniu do dnia 

udokumentowania zgłoszenia numeru rachunku bankowego do Naczelnika Urzędu 

Skarbowego właściwego dla Wykonawcy, z zastrzeżeniem terminów zapłaty wynikających z 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych. 

8. W przypadku nieudokumentowania przez Wykonawcę zgłoszenia rachunku bankowego do 

właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Zamawiający dokona płatności na wskazany 

przez niego rachunek bankowy w ostatnim dniu terminu na zapłatę, wynikającego z ustawy o 

której mowa w ust. 7 powyżej, jednocześnie składając zawiadomienie do Naczelnika Urzędu 

Skarbowego właściwego dla Zamawiającego o dokonaniu zapłaty na rachunek bankowy nie 

wskazany w wykazie o którym mowa w ust. 7 powyżej. 

9. Miasto Chorzów- Miasto na Prawach powiatu posiada status dużego przedsiębiorcy w 

rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom 

w transakcjach handlowych. 
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§ 4 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Terminowe oddanie Zamawiającemu gotowego i prawidłowo wykonanego przedmiotu 

umowy. 

2) Udzielenie wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej na wezwanie Zamawiającego 

w terminie do 7 dni od dnia otrzymania wezwania. 

3) Zaopatrzenie każdej części dokumentacji projektowej, wyszczególnionych w § 1 ust. 

3 umowy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie 

z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, standardami i 

wytycznymi branżowymi oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 

4) Wykonawca (lub osoba przez niego upoważniona) jest zobowiązany do uczestnictwa we 

wszystkich spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących realizacji 

umowy, o których został poinformowany przez Zamawiającego e-mailem lub faksem. 

5) Wykonawca będzie przedstawiał stan zaawansowania prac projektowych co najmniej raz w 

miesiącu, w okresie objętym umową. 

6) Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, sprawdzeń przyjętych rozwiązań projektowych, 

7) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie Zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej 

(ZRID) z załącznikami. 

8) Uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń i aprobat wydawanych przez właściwe organy 

administracji, jeśli będą one wymagane dla zatwierdzenia dokumentacji projektowej 

i rozpoczęcia robót budowlanych nią objętych. 

9) Wykonywanie innych obowiązków określonych w niniejszej umowie i /lub załącznikach do 

niej. 

§ 5 

PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wskazaną w ofercie część/zakres zamówienia. 

2. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany podwykonawcy, zrezygnować 

z podwykonawcy bądź wprowadzić podwykonawcę w zakresie nieprzewidzianym w ofercie. 

3. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 112 ust. 2 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W 

tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane 

w postanowieniach SWZ.  

4. Wykonanie części/zakresu przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za własne działanie 

lub zaniechanie. W szczególności Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego oraz osób 

trzecich pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez siebie oraz podwykonawcę przy 

wykonywaniu powierzonej mu czynności, w szczególności zgodnie art. 415, 429, 430 i 474 

Kodeksu cywilnego. 

5. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części/zakresu przedmiotu umowy 

podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

6. Zamawiający nie wyraża zgody na podzlecenie całości ani części zakresu przedmiotu umowy 

przez podwykonawcę dalszemu podwykonawcy. 
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§ 6 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz zapłaty wynagrodzenia 

umownego, na Zamawiającego przechodzi prawo do: 

1) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w nieograniczonej liczbie egzemplarzy 

dokumentacji (utworów) lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, 

zapisu magnetycznego, w pamięci komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach 

multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nośnikach danych, włącznie 

z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia egzemplarzy dokumentacji (utworów) 

czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy; 

2) wprowadzania oryginału dokumentacji (utworów) lub ich elementów oraz egzemplarzy 

nośników, na których utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz 

liczby nośników: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy dokumentacji 

(utworów) lub ich elementów do obrotu drogą przeniesienia własności egzemplarza 

dokumentacji (utworu) (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez rozpowszechnianie 

w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą sieci 

Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy 

dokumentacji (utworów), albo ich elementów; 

3) wykorzystywania dokumentacji (utworów) oraz ich elementów do wykonywania nowych 

opracowań, w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów 

itp., a także wykorzystanie dokumentacji (utworów) oraz ich elementów do korzystania 

oraz rozpowszechniania opracowań, strategii, koncepcji, planów itp., oraz wyrażanie 

zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie (zgoda na wykonywanie praw 

zależnych); 

4) tłumaczenia dokumentacji (utworów) w całości lub w części, a w szczególności na języki 

obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system; 

5) wykorzystywania dokumentacji (utworu) do realizacji obiektu oraz do zaprojektowania 

i realizacji innych obiektów. 

2. Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, w zakresie określonym 

w ust. 1 zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy określonym w § 3 ust. 1 umowy. 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i 

wysokościach:  

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy,  

2) w razie rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w §10 ust. 1 niniejszej umowy 

– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy, 

3) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 

4) W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na naradzie, o której Wykonawca 

został poinformowany zgodnie z § 4  pkt 4 niniejszej umowy, w wysokości 500 zł za 

każdą nieobecność. 

5) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze albo w okresie gwarancji 

lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w  

§ 3 ust. 1, za każdy dzień zwłoki od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad. 

2. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie może przekroczyć 20 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych z wierzytelnościami Wykonawcy. 
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach określonych 

w Kodeksie Cywilnym. 

§ 8 

ODBIORY  

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy  będą stosowane następujące odbiory: 

1) odbiory częściowe, obejmujące dokumentacje określone w §3 ust. 4 pkt 1 i 2 umowy; 

2) odbiór końcowy, 

2. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 

3. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez 

Strony. 

4. Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy, przez co rozumie się sprawdzenie 

rozwiązań przedstawionych przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego oraz sprawdzenie jakości dokumentacji oraz jej kompletności ze względu na 

cel, któremu ma służy, w terminie do 10 dni roboczych od daty jego przekazania 

Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 

usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i/ lub braków, przy czym w razie zgłoszenia przez 

Zamawiającego jakichkolwiek zastrzeżeń do przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć wszelkie zaistniałe w przedmiocie umowy wady/braki w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, bez prawa do żądania odrębnego 

wynagrodzenia z tego tytułu. 

6. Po usunięciu wad/braków w terminie wskazanym w ust. 5 wyżej  Wykonawca ponownie 

przedstawi Zamawiającemu przedmiot umowy do odbioru.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość dwukrotnego powtórzenia procedury zgłaszania 

zastrzeżeń i przeprowadzania procedury odbioru, o której mowa powyżej. W przypadku jej 

wyczerpania i niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji spełniającej wszystkie 

wymagania opisane w umowie oraz w przepisach prawa, w szczególności zawierającej istotne 

wady, których nie da się usunąć, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy 

w całości lub w części w terminie 30 dni od daty ustalenia powyższej okoliczności oraz prawo 

do żądania zapłaty kary umownej określonej w § 7 ust. 1 pkt 1 umowy. 

8. Dokonanie odbioru przedmiotu umowy lub jego części przez Zamawiającego nie będzie 

interpretowane jako zwolnienie Wykonawcy od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu 

nienależytego wykonania umowy, w szczególności z tytułu wad dokumentacji.  

9. Data podpisania protokołu odbioru bez uwag lub zastrzeżeń przez Zamawiającego stanowi 

podstawę do uznania, iż Zamawiający dokonał odbioru części przedmiotu umowy określonej w 

protokole i wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.  

10. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia 

w przypadku nieusunięcia nieprawidłowości wskazanych w protokołach odbioru. 

§ 9 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu ….. miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot 

umowy, licząc od dnia jego odbioru końcowego – zgodnie z Formularzem ofertowym 

Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Usunięcie wad gwarancyjnych jest dokonywane przez Wykonawcę na jego koszt w ciągu 5 

dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 

3. W przypadku braku możliwości usunięcia wady przez Wykonawcę we wskazanym wyżej 

terminie dopuszcza się możliwość wydłużenia go, co wymaga obustronnego pisemnego 

uzgodnienia.  
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4. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad objętych gwarancją pomimo pisemnego 

zgłoszenia ich przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich 

naprawienia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. 

Termin rękojmi skończy się z dniem odbioru przez Zamawiającego robót budowlanych, 

wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

6. W przypadku otrzymania wadliwej dokumentacji projektowej lub jej części, Zamawiający, 

wykonując względem Wykonawcy uprawnienia z tytułu rękojmi, może żądać bezpłatnego 

usunięcia wad w terminie niezbędnym na dokonanie naprawy bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 wyżej, Zamawiający pisemnie wyznaczy termin nie 

krótszy niż 5 dni roboczych na usunięcie wad przedmiotu umowy. 

8. W przypadku braku możliwości usunięcia wady przez Wykonawcę we wskazanym wyżej 

terminie dopuszcza się możliwość wydłużenia go, co wymaga obustronnego pisemnego 

uzgodnienia.  

9. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie wad objętych rękojmią pomimo pisemnego  

zgłoszenia ich przez Zamawiającego, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich 

naprawienia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

10. Wykonawca w szczególności ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe niezgodne 

z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami współczesnej wiedzy technicznej. 

11. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady w przypadku, gdy obiekt zrealizowany 

według dokumentacji projektowej nie osiągnął założonych parametrów technicznych i 

użytkowych, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy naprawienia 

szkody na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym. 

12. Dla wykonania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie 

Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji. 

13. W okresie gwarancji i rękojmi określonych w umowie w ramach wynagrodzenia wskazanego 

w ofercie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany również do: 

1) Przed ogłoszeniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót 

budowlanych ogłoszonego w oparciu o przekazaną Zamawiającemu dokumentację 

projektową będącą przedmiotem niniejszej umowy - jednokrotnej aktualizacji kosztorysów 

inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni 

roboczych. 

2) Na etapie postępowania przetargowego –udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na pytania 

Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, niezwłocznie od dnia 

przekazania pytań, jednak w terminie nie dłuższym niż do 3 dni. 

3) Wykonywania ewentualnych uzupełnień, zmian i aktualizacji dokumentacji projektowej. 

§ 10 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Jeżeli rozpoczęcie lub realizacja poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy 

opóźnia się z winy Wykonawcy  (zwłoka) powyżej 7 dni albo, jeżeli przedmiot umowy jest 

wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

2. W razie rozwiązania umowy z przyczyn wymienionych w ust. 1 powyżej Wykonawca jest 

zobowiązany w terminie 3 dni roboczych od pisemnego powiadomienia go o rozwiązaniu 

umowy przez Zamawiającego do: 

1) zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

określonego w § 3 ust. 1, oraz 
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2) wydania w posiadanie Zamawiającemu wszelkich wykonanych do tego czasu prac, 

materiałów, produktów, dokumentów otrzymanych przez niego lub zamówionych w celu 

wykonania niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego. 

3. W przypadku rozwiązania umowy, z przyczyn wymienionych w ust. 1 powyżej Wykonawcy 

będzie przysługiwała wyłącznie część wynagrodzenia za dostawy i prace wykonane i 

odebrane przez Zamawiającego do dnia rozwiązania umowy oraz przekazane 

Zamawiającemu materiały i  dokumenty, pomniejszone o wartości kar umownych należnych 

Zamawiającemu na podstawie niniejszej umowy. 

4. Zamawiający, przed rozwiązaniem umowy, pisemnie wyznaczy Wykonawcy odpowiedni 

termin, nie krótszy niż 5 dni roboczych, do usunięcia naruszenia umowy lub spełnienia 

świadczenia w zakreślonym dodatkowym terminie, pod rygorem rozwiązania umowy, i będzie 

uprawniony do rozwiązania umowy za jednostronnym oświadczeniem woli po bezskutecznym 

upływie przedmiotowego terminu dodatkowego. 

§ 11 

ZMIANY UMOWY  

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany do umowy na zasadach określonych w art. 

455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych i niniejszej umowie. 

2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może dotyczyć: 

1) Zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych jej etapów - w sytuacji, gdy 

nastąpi opóźnienie realizacji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w 

szczególności z powodu: 

a) opóźnienia wydania decyzji lub opinii przez właściwe organy lub inne 

podmioty w przypadku, gdy Wykonawca dochował staranności przy 

przygotowaniu wniosku o wydanie takiej decyzji i opinii, 

b) opóźnienia w uzgodnieniach projektów branżowych z właścicielami urządzeń 

uzbrojenia terenu, w przypadku, gdy Wykonawca dochował staranności przy 

przygotowaniu wniosku o wydanie takiej decyzji i opinii,. 

c) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień i opinii od organów lub 

innych podmiotów, 

d) konieczności wykonania uzupełniających analiz, opracowań, itp. 

e) konieczności wykonania dodatkowych prac związanych np. z przekopami 

próbnymi, odkryciem istniejących obiektów, 

f) konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień terenowo-prawnych.  

2) Zmian personalnych, przy czym wniosek o takie zmiany musi być uzasadniony przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający 

zaakceptuje zmiany personalne wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same jak kwalifikacje i doświadczenie wymagane od 

tych osób na etapie procedury wyboru Wykonawcy w SWZ. Wykonawca musi 

przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian personalnych nie później niż 7 dni 

przed skierowaniem do realizacji umowy którejkolwiek osoby. Zamawiający zastrzega 

sobie prawo zwrócenia się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia którejkolwiek z osób 

wskazanych w Załączniku nr 3 do niniejszej umowy lub innej osoby należącej do 

Personelu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie usunąć wskazaną osobę w 

terminie jednego dnia i zapewnić, że osoba ta nie będzie miała żadnego dalszego 

wpływu i związku z realizacją niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest 

zastąpić usuniętą osobę inną, o tych samych lub wyższych kwalifikacjach. 

3) Zmiany nazwy Wykonawcy wskutek zaistnienia okoliczności warunkujących 

dokonanie zmiany nazwy Wykonawcy, 

4) Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść 

złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania 

postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego, 



10 

3. Wszystkie postanowienia opisane w ust. 2 wyżej  stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia 

takiej zgody. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu. 

5. Warunkiem dokonania pozostałych zmian postanowień niniejszej umowy w formie aneksu do 

umowy jest zgoda obu Stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 

§12 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w razie: 

1) Wystąpienia okoliczności określonych w art. 456 ustawy z dnia 11 września 2019 r.- 

Prawo zamówień publicznych; 

2) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od 

daty zawarcia niniejszej umowy; 

3) wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy. 

2. Wykonawcy nie służy w takim przypadku żadna kara umowna w związku z dokonanym przez 

Zamawiającego odstąpieniem. 

3. Odstąpienie od umowy w przypadkach, o których mowa w ust.1 może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach nie później jednak niż do końca 

terminu na jaki została zawarta umowa. 

§13 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. W celu należytego zabezpieczenia umowy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia kwoty 

stanowiącej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie, tj.  […] zł (słownie:[…] złotych) 

lub jej równowartości w formie prawnie dopuszczonej zgodnie z art. 450 ust.1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku 

wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej musi to być gwarancja nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na pierwsze 

żądanie. 

2. Dopuszcza się za zgodą Wykonawcy zaliczenie wpłaconego wadium na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w ust.1. 

4. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszania jego wysokości. 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust.1 w wysokości 70% jego wartości zostaje zwrócone 

w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia przez Wykonawcę i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru 

końcowego. 

6. Pozostałą część zabezpieczenia w wysokości 30% jego wartości Zamawiający zwraca nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

 

§ 14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności 

(zakaz cesji wierzytelności). 

2. Wykonawca odpowiada także za szkody wyrządzone osobom trzecim, zaistniałe na skutek 

swoich działań bądź nie wywiązania się z postanowień niniejszej umowy, bez prawa regresu w 

stosunku do Zamawiającego. 
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3. Wykonawca oświadcza, że zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z limitem odpowiedzialności zakładu 

ubezpieczeń nie mniejszym niż 200 000 ,- zł. 

Wykonawca oświadcza ponadto, że umowa ubezpieczenia jest ważna i skuteczna przez cały 

okres realizacji umowy i obejmuje wszelkie ryzyka związane z realizacją umowy. Wykonawca 

jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości powyższej umowy ubezpieczenia przez cały okres 

realizacji umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się i zapewnia, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, 

nie zawrze ugody ani nie zrzeknie się jakiegokolwiek roszczenia, jakie mogłoby zostać 

zaspokojone z ubezpieczenia opisanego w ustępie 3 niniejszego paragrafu, w związku z jego 

odpowiedzialnością z tytułu realizacji umowy. 

5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sądy właściwe miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

7. Każda ze Stron zobowiązuje się do przestrzegania Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych i 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, a w szczególności do ochrony danych osobowych przetwarzanych w celu 

świadczenia umowy, ochrony dostępu do danych i zachowania ich w tajemnicy oraz 

niewykorzystywania w innym celu. 

8. Wykonawca obowiązany jest do stosowania Prawa audytu integralności zgodnie 

z dyrektywami Unii Europejskiej w zakresie: 

1) Wymogu niezwłocznego informowania Europejskiego Banku Inwestycyjnego, z siedzibą w 

Luksemburgu o każdym realnym zarzucie lub informacji odnoszącej się do Przestępstw 

związanych z zadaniem; 

2) Wymogu prowadzenia ksiąg rachunkowych i zapisów wszystkich transakcji finansowych 

i wydatków w związku z zadaniem; 

3) Prawa Banku do zapoznania się z księgami rachunkowymi i zapisami prowadzonymi 

przez Wykonawcę w odniesieniu do zadania oraz wykonania kopii dokumentów, w 

zakresie dozwolonym przez prawo. 

§ 15 

Umowę niniejsza sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


