
 

str. 1 
 

 
 

Załącznik nr 8 do SIWZ  
 

W Z Ó R   U M O W Y 
 
zawarta w dniu  .................................. roku w Kamieniu Pomorskim pomiędzy: 
 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kamieniu Pomorskim z siedzibą 
przy ul. Szczecińskiej 2; 72-400 Kamień Pomorski, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000047432, będącym płatnikiem podatku VAT o nr NIP 
861-00-04-414, kapitał zakładowy 15.670.720,00 PLN 
 
zwaną  w  dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowaną przez: 
 
Adrian Guranowski – Prezes Zarządu Spółki 
 
a 
 
...........................................                             
 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ”  reprezentowanym przez : 
 
........................................... treści następującej: 

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
 

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca 
przyjmuje do wykonania zadanie p.n. 

 
„Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej umożliwiającej uzyskanie 

pozwolenia na budowę PSZOK w Mokrawicy” 
 

 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
71220000-6  Usługi projektowania architektonicznego  
71400000-2 Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i 
zagospodarowania terenu  
 
2.  Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa: 

 Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 
 wszystkie postanowienia opisane w SIWZ oraz załącznikami do SIWZ (w 

postępowaniu o zamówienia na podstawie której podpisano niniejszą umowę) oraz 

odpowiedzi Zamawiającego na pytania Wykonawców udzielone w postępowaniu o 

zamówienie publiczne. 

 
 

§ 2 
Definicje 

1. Użyte na potrzeby niniejszej Umowy, zwanej dalej „Umową”, słowa i wyrażenia oznaczają:  
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1) Dokumentacja Projektowa – oznacza opracowania projektowe sporządzone przez 
Wykonawcę, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniami wydanymi 
na jej podstawie w szczególności takie jak: Projekty Budowlane, Projekty Wykonawcze, stała i 
tymczasowa organizacja ruchu oraz przedmiar robót, kosztorys inwestorski i  inne opracowania, 
wytworzone przez Wykonawcę   niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy 
łącznie z wymaganymi uzgodnieniami, zatwierdzeniami i opiniami wymaganymi przez przepisy 
prawa. 

2) Projekt Budowlany – oznacza w szczególności zestaw opisów i rysunków technicznych dla 
realizacji przedmiotu Umowy, w tym plan zagospodarowania terenu, kształt i wielkość 
zabudowy, rzuty i przekroje obiektów budowlanych, rodzaj zastosowanych rozwiązań 
technicznych i użytych materiałów itp., zgodnie z Prawem Budowlanym i Rozporządzeniem 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462 z późn. zm.). 

3) Projekt Wykonawczy – oznacza w szczególności opracowanie stanowiące uszczegółowienie 
rozwiązań zawartych w Projekcie Budowlanym wykonane zgodnie  z Prawem Budowlanym 
i 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 2013 poz.1129). 

4) Odbiory częściowe – odbiory polegające na ocenie jakości  prac  projektowych wykonanych 
w określonym okresie realizacji Umowy. 

5) Odbiór końcowy – odbiór mający na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego  
przedmiotu Umowy obejmujący kompletną Dokumentację Projektową, ze Specyfikacjami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz innymi koniecznymi 
uzgodnieniami, zatwierdzeniami i opiniami, zgodnymi z aktualnymi normami i przepisami 
technicznymi, niniejszą Umową oraz zasadami sztuki budowlanej umożliwiającymi 
zamawiającemu złożenie wniosku do organu administracji budowlanej w celu uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 

6) Protokół Odbioru Końcowego – oznacza dokument podpisany przez Wykonawcę i 
Zamawiającego potwierdzający wykonanie przedmiotu Umowy i jego odbiór, 

7) Przedstawiciel Wykonawcy – oznacza osobę wymienioną §19 ust. 6 Umowy - wyznaczoną 
i upoważnioną przez Wykonawcę do podejmowania działań w jego imieniu w zakresie Umowy,  

8) Przedstawiciel Zamawiającego - oznacza osobę wyznaczoną i upoważnioną przez 
Zamawiającego do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z  Przedmiotem 
Umowy  - § 19 ust. 5  Umowy, 

9) Prawo Budowlane – oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 
poz.1409 z późn. zm.) 

10) PZP – oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
2017 r., poz. 1579) 

11) KC – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014, poz.121) 

12) Siła wyższa – zdarzenia nadzwyczajne, istniejące lub mogące zaistnieć  
w przyszłości, które mają wpływ na realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą 
Stron, których nie można było przewidzieć, są nieuniknione mimo przedsięwzięcia przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków w celu ich uniknięcia. Za 
wystąpienie okoliczności siły wyższej uznane będą w szczególności: zamieszki, wojny, pożary, 
anomalia pogodowe w tym powodzie, mrozy, wichury również epidemie, strajk generalny i 
branżowy trwające dłużej niż 14 dni. 

13) Wynagrodzenie – kwota brutto wskazana w §8 należna Wykonawcy za wykonanie 
przedmiotu umowy obejmującą również wszelkie inne konieczne świadczenia Wykonawcy  
zgodnie z postanowieniami Umowy. 

2. Użyte w treści Umowy słowa „dni” – oznaczają dni kalendarzowe, „miesiące” – oznaczają 
miesiące kalendarzowe. 
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3. Użyte w treści Umowy słowa „dni robocze” oznacza dni kalendarzowe z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy, niedziel i świąt. 

 
 
 

§3 
Zakres przedmiotu Umowy 

1.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia w SIWZ i załącznikach do SIWZ dokumentacji budowlanej i wykonawczej (zwanej 
dalej Dokumentacją projektową) umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Mokrawicy. Zakres prac wykonanie 
projektu  budowlanego oraz wykonawczego obejmuje następującą lokalizację: działkę gruntu 
nr 7/3 (obręb 0017 Mokrawica, gmina Kamień Pomorski) stanowiącą wyłączną własność 
zamawiającego. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy również: 

a) uzyskanie niezbędnych uzgodnień,  opinii, decyzji, uzyskanie wszystkich decyzji lub zezwoleń 
wymaganych Prawem Budowlanym umożliwiającym realizację zadania oraz skuteczne 
złożenie przez Zamawiającego wniosku do właściwego organu administracji budowlanej o 
wydanie pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenia wykonania robót niewymagających 
pozwolenia na budowę, 

b) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budowę i/lub  zgłoszenie robót budowlanych nie 
wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami 
organu administracji budowlanej, 

c) przygotowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich, dokumentacji projektowej, STWiOR, 

d) wykonanie dokumentacji projektowej organizacji  ruchu: stałej i tymczasowej o ile wystąpi 
konieczność wykonania takiej dokumentacji, 

 
2. Wykonawca musi opracować dokumentację projektową dla każdego przystanku osobno z rozbiciem 
na poszczególne branże i etapy oraz dostarczyć w opisanych segregatorach w następujących 
ilościach: 

1) Projekt budowlany (pięć kompletów dokumentacji + wersja elektroniczna na nośniku pendrive 
w formacie .pdf lub równoważonym)  - opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 
obowiązującej w Polsce ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi 
zmianami (Dz. U. 1994 r. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami) i 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 (tekst jednolity Dz. U. 2013 r. poz. 1129), w 
szczególności obejmujący:  
a) Architekturę 
b) Konstrukcję 
c) Instalacje elektryczne i teletechniczne,  
d) Instalacje sanitarne (w tym kanalizacja sanitarna, deszczowa i instalacje wodociągowe)  
e) Zagospodarowanie terenu projekt drogowy, placu manewrowego i parkingów,  
f) Opinie i uzgodnienia w szczególności rzeczoznawców p-poż, sanitarnego i bhp 

2) Dokumentacja wykonawcza (dwa komplety dokumentacji) - dla celów realizacji inwestycji. 
Projekty wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu 
budowlanego. Dokumentacja powinna być zgodna z Projektem budowlanym oraz warunkami 
zawartymi w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach oraz decyzjach związanych z 
przedsięwzięciem. Projekty wykonawcze zadania winny być opracowane z podziałem na 
obiekty oraz branże, w tym w szczególności:  
a) Architektura 
b) Konstrukcja 
c) Instalacje elektryczne (w tym oświetlenia, instalacji wewnętrznych w budynkach i 

zewnętrznych, oświetlenia  i teletechniczne w tym sterowania dostępem dla użytkowników 
zewnętrznych) 

d) Instalacje sanitarne (w tym kanalizacja sanitarna, deszczowa, separatory i instalacje 



 

str. 4 
 

wodociągowe) 
e) Projekt zagospodarowanie terenu i drogowy, w szczególności placu manewrowego i 

parkingów 
3) Przedmiar robót (jeden komplet dokumentacji + wersja elektroniczna na nośniku pendrive w 

formacie .pdf i .ath lub równoważonym  – dla poszczególnych branż osobno, a podziałem na 
etapy wykonania robót w sposób umożliwiający etapowe rozliczanie inwestycji. 

4) Specyfikacje techniczne odbioru i wykonania robót budowlanych (STWiOR) - (jeden komplet 
dokumentacji) – wszystkie branże uwzględniające:  

a) WWiO-02 Roboty geodezyjno-kartogaficzne. 
b) WWiO-03 Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze. 
c) WWiO-04 Roboty ziemne. 
d) WWiO-05 Roboty ogólno-budowlane: architektura i konstrukcja. 
e) WWiO-06 Instalacje technologiczne i sanitarne. 
f) WWiO-07 Sieci technologiczne i sanitarne. 
g) WWiO-08 Wyposażenie technologiczne i roboty mechaniczne. 
h) WWiO-09 AKPiA i SCADA. 
i) WWiO-10 Instalacje elektryczne i oprzyrządowanie. 
j) WWiO-11 Roboty drogowe. 
k) WWiO-12 Zagospodarowanie terenu, zieleń, mała architektura. 

5) Kosztorysy inwestorskie we wszystkich branżach z podziałem na etapy robót oraz kosztorysy 
nakładcze. 

 
3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

a) uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym min. warunki techniczne, 
przyłączeniowe, opinie, zezwolenia, pozwolenie na budowę/ decyzję o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej, uzgodnienie dokumentacji w ZUD (jeśli jest wymagane). W 
przypadku uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji Wykonawca musi dokonać 
zmian danych ewidencyjnych dotyczących podziałów nieruchomości.  

 
b) koszty uzyskania wszystkich pozwoleń, warunków, decyzji i uzgodnień, których dotyczy 

przedmiot zamówienia ponosi Wykonawca, 
 

c) w trakcie trwania procedury przetargowej na wykonawstwo robót budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania uczestników postępowania 
w części dotyczącej dokumentacji projektowej, w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania 
zapytania,  

 
d) aktualizacja kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót (w przypadku gdy 

Zamawiający przystąpi do ogłoszenia postepowania na wykonanie robót budowlanych w 
terminie późniejszym niż 6 miesięcy od dnia sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysów 
inwestorskich i przedmiarów robót dla przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszej SIWZ). 
 
 

4. Przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej po stronie Wykonawcy leży powiadomienie 
gestorów sieci: wod-kan, telekomunikacji, odpowiedniego zakładu energetycznego, zakładu 
gazowniczego, zakładu energetyki cieplnej, odpowiedniego zarządu melioracji i urządzeń wodnych o 
planowanej inwestycji, posiadających swoje uzbrojenie w granicach opracowania, aby mogli 
przewidzieć modernizację swoich sieci podczas realizacji inwestycji. Wykonawca powiadomi w formie 
pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) w/w gestorów sieci w terminie 20 dni od dnia ostatecznego 
zatwierdzenia koncepcji przez Zamawiającego. 
 
 
5. W terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje wymaganą 
koncepcję (projekt koncepcyjny) i przedłoży ją Zamawiającemu w formie pisemnej i elektronicznej. 
Zamawiający najdalej w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania opracowanej koncepcji, 
zaakceptuje ją bądź zgłosi ewentualne uwagi. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji 
Wykonawca przystąpi do opracowania pozostałej dokumentacji projektowej. 
W przypadku, gdy Zamawiający nie dotrzyma w/w 5 – dniowego terminu, Wykonawca będzie miał 
prawo żądać przedłużenia terminu wykonania całości przedmiotu zamówienia o ilość dni wynikających 
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z dłuższego opracowywania odpowiedzi Zamawiającego dla Wykonawcy.  
 
6. Dokumentację projektową wymienioną w 3.3. należy również dostarczyć w postaci cyfrowej w 
dwóch egzemplarzach w formacie DWG, PDF oraz DOC, PDF (teksty), zapisanej na nośnikach CD 
lub DVD zawierającej wszystkie pozycje składające się na formę papierową. 
 
6.1. Wymagane formaty zapisu poszczególnych plików w postaci cyfrowej: 
 
a) opisy tekstowe: przeszukiwalne pliki Portable Document Format (PDF) (tzn. przeszukiwalny plik 

PDF jest dokumentem obrazu w formacie PDF z dodatkową warstwą tekstową pod warstwą 
obrazu.  Plik taki pozwala na zachowanie wyglądu oryginalnej strony, przy jednoczesnym 
umożliwieniu przeszukiwania tekstu). Nie dopuszcza się plików zawierających skan opisów 
tekstowych stworzonych w edytorach tekstów; 

b) rysunki techniczne: oddzielne pliki Portable Document Format (PDF) dla każdego rysunku 
wyeksportowane (skonwertowane) z programów źródłowych CAD do PDF (zapisane jako PDF, 
wydrukowane do wirtualnej drukarki PDF), nie dopuszcza się plików zawierających skan rysunków; 

c) decyzje, opinie, uzgodnienia itp. – skany w formacie Portable Document Format (PDF). 
 
 

6.2. Wymagany sposób organizacji nośników CD (DVD) zawierających postać cyfrową dokumentacji: 
 

a) nośnikom należy nadać następującą nazwę.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 
………” oraz numer kolejny egzemplarza, datę utworzenia, nazwę i adres Wykonawcy;  

b) pliki składające się na poszczególne dokumentacje projektowe lub opracowania należy 
pogrupować w katalogach zgodnie z podziałem wyszczególnionym w pkt 2; 

c)  w przypadku występowania więcej niż jednego opracowania w ramach danej dokumentacji 
projektowej należy w ramach danego katalogu wydzielić podkatalogi; 

   katalogom i podkatalogom należy nadać nazwy zgodnie z tytułem danego opracowania, 
dopuszcza się używanie skrótów celem ograniczenia długości nazw katalogów np. pełną nazwę: 
„Projekt budowlany budowy drogi, można zastąpić „Proj. bud. drogi.”; 
d) w przypadku występowania więcej niż jednego pliku w ramach dokumentacji projektowej lub w 
ramach opracowania wchodzącego w skład dokumentacji projektowej należy pliki ponumerować 
w następujący sposób: 01, 02, 03 itd. (ważne aby nie używać formatu 1, 2, 3 itd.) oraz nadać im 
krótką nazwę np.: 
 
01-strona tytułowa 
02-spis streści 
03-strony od … do … 
04-strony od … do .. 
05-rysunek nr … 
06-rysunek nr ... 
... - … 
… - załącznik nr .. 
… - … 
lub 
01-strony od 1 do … 
02-rysunek nr … 
03-rysunek nr ... 
... - … 
… - załącznik nr … 
 

7.  Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z Prawem zamówień publicznych i wydanym 
na jej mocy 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 2004 r., Nr 202, poz. 
2072 z późń. zm.). 
 
8. Projekt wykonawczy ma stanowić podstawę do realizacji zadania bez konieczności wglądu  w 
warunki i uzgodnienia. Projekt wykonawczy musi być na tyle szczegółowy i jednoznaczny, aby 
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wykonawca nie musiał interpretować jego zapisów lub szukać własnych rozwiązań. W dokumentacji 
należy uwzględnić wyczerpująco w sposób opisowy lub graficzny wymogi wynikające z warunków, 
uzgodnień, obowiązujących norm lub innych „wytycznych” a nie odsyłać do nich. 
 
9. Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 z 
późń. zm). 
 
10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, stanowiące opracowania zawierające w 
szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania 
robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót należy opracować zgodnie z prawem 
zamówień publicznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku 
(Dz.U. z 2004r., Nr 202, poz. 2072 z późń. zm) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
11.Projekt wykonawczy wraz ze STWiOR mają stanowić podstawę do realizacji zadania bez 
konieczności wglądu do projektu budowlanego, w warunki i uzgodnienia. Projekt wykonawczy oraz 
STWiOR mają się wzajemnie uzupełniać a ich treść nie powinna się powielać (dublować). 
 
12. Po wykonaniu przedmiotu zamówienia na podstawie niniejszej umowy wykonawca będzie 
zobowiązany do podjęcia nadzoru autorskiego projektanta. Nadzór autorski będzie sprawowany przez 
autora dokumentacji projektowej do czasu zakończenia realizacji inwestycji wykonywanej na 
podstawie opracowanej dokumentacji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy zakres 
obowiązków wykonawcy oraz zasady wynagradzania strony uregulują w odrębnie zawartej umowie. 

 
 

§ 4 
Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z wymaganiami zawartymi                       
w Umowie wraz ze wszystkimi załącznikami oraz w złożonej przez siebie ofercie. 
 
2. Wykonawca wykona zamówienie z należytą starannością wynikającą z profesjonalnego charakteru 
prowadzonej przez niego działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami 
sztuki budowlanej oraz postanowieniami Umowy mającymi zastosowanie przy opracowaniu 
Dokumentacji Projektowej. 
 
3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot Umowy wraz z 
prawidłowo wypełnionym wnioskiem do właściwego organu administracji budowlanej umożliwiającym 
wydanie decyzji  o pozwoleniu na budowę oraz usuwać wszelkie wady i usterki występujące w 
przedmiocie Umowy w okresie umownej odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi. 
 
4. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść Dokumentacji Projektowej, 
poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 
 
5. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z przepisami dotyczącymi realizacji przedmiotu Umowy                            
i warunkami Zamawiającego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuje 
wszystkie tam zawarte wymagania i zobowiązania dotyczące realizacji przedmiotu Umowy. 
 
6. Wykonawca zapewnia, że Dokumentacja Projektowa będzie posiadała wszystkie niezbędne 
bezwarunkowe opinie, uzgodnienia i sprawdzenia projektowe w zakresie wynikającym z przepisów 
prawa obowiązujących na dzień przekazania kompletnej Dokumentacji Projektowej Zamawiającemu. 
 
7.    Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego 
nad inwestycją wykonywaną na podstawie opracowanej Dokumentacji Projektowej, w ramach 
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Wynagrodzenia, o którym mowa w §8 Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym Prawa 
Budowlanego.  
 
8. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o stosowne pełnomocnictwa do działania  
w jego imieniu wobec odpowiednich organów administracyjnych i osób trzecich.  Wyżej wymienione 
zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne, uzgodnienia i inne dokumenty obejmują również 
takie, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. 
 
9.  Wykonawca zobowiązany jest przygotować kompletne wnioski do odpowiednich organów 
administracyjnych (z konserwatorem zabytków włącznie jeśli dotyczy) i pokryć wszelkie koszty i opłaty  
uzyskania wszystkich opinii, pozwoleń i decyzji, uzgodnień itp.   
 
10. Wykonawca oświadcza, że sugerowane przez niego w projektach materiały   i urządzenia będą 
odpowiadały wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  i stosowania w budownictwie zgodnie z 
art. 10 Prawa Budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. 
U. z 2014 r., poz. 883 z późn. zm.)  dla materiałów posiadających odpowiednie dokumenty i 
dopuszczenia do obrotu i stosowania na rynku polskim. 
 
11. Zamawiający udostępni wykonawcy posiadaną mapę do celów projektowych (wtórnik) wraz z kartą 
rejestracyjną w formacie wektorowym w zakresie niezbędnym do przedłożonego opracowania 
dokumentacji budowlanej. Zamawiający nie ponosi jednakże odpowiedzialności za aktualność 
wtórnika i na wykonawcy spoczywa ewentualna konieczność aktualizacji, w tym w szczególności: 
wykonanie domiarów wszystkich istniejących (w tym niezinwentaryzowanych) sieci podziemnych, a w 
szczególności wykonanie domiarów metodą bezwykopową poprzez wytrasowanie sprzętem 
elektroakustycznym sieci  i przyłączy podziemnych.  
 
12. Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o warunkach technicznych 
przyłączeniu do infrastruktury technicznej uzyskanych od właścicieli instytucji eksploatujących sieci 
uzbrojenia terenu. Jeżeli w ocenie Wykonawcy uzyskane warunki będą wykraczały poza zakres 
niezbędny do realizacji Projektu Budowlanego objętego niniejszą Umową i/lub nie będą ujęte w 
budżecie realizacyjnym, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W takim przypadku do 
Zamawiającego będzie należała decyzja czy faktycznie zakres ten wykracza poza zakres objęty 
niniejszą umową i czy tym samym nie wymaga odrębnego zlecenia za zapłatą dodatkowego 
wynagrodzenia.  
 
13. Projekt Wykonawczy musi być na tyle szczegółowy i jednoznaczny aby Wykonawca robót 
budowlanych nie musiał interpretować jego zapisów lub szukać własnych rozwiązań. W Dokumentacji 
Projektowej należy uwzględnić wyczerpująco w sposób opisowy lub graficzny wymogi wynikające z 
wszelkich dokumentów i czynności stanowiących podstawę jej sporządzenia a wynikających w 
szczególności z: warunków, uzgodnień, opinii i decyzji,  obowiązujących norm lub innych „wytycznych” 
a nie odsyłać do nich. Wyłącznie na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, Zamawiający może 
podjąć pisemną decyzję  o możliwości takiego odesłania.  

 
 

§ 5 
Obowiązki Zamawiającego 

 
1. Zamawiający obowiązany jest do współdziałania z Wykonawcą  w realizacji Umowy o ile jest to 
konieczne do jej należytego i terminowego wykonania w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do 
realizacji przedmiotu Umowy. 
 
2. Jeżeli po zawarciu niniejszej Umowy Zamawiający uzyska dokumenty, materiały lub informacje 
mające znaczenie dla realizacji niniejszej Umowy, niezwłocznie przekaże je Wykonawcy. 
 
3. Jeżeli w trakcie projektowania wyłoni się potrzeba dostarczenia dodatkowych dokumentów i 
informacji będących w posiadaniu Zamawiającego lub podmiotów trzecich lub od niego zależnych albo 
rozstrzygnięcia przez Zamawiającego lub przez inne podmioty określonych kwestii, Zamawiający 
będzie zobowiązany do udostępnienia tych dokumentów i informacji względnie do rozstrzygnięcia 
określonych kwestii w terminie do 4 dni roboczych od zgłoszenia takiego żądania przez Wykonawcę. 
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Dokumenty i informacje niebędące w posiadaniu Zamawiającego zostaną udostępnione Wykonawcy 
niezwłocznie po ich otrzymaniu. 
 
4. Wytyczne Zamawiającego zostaną uwzględnione przez Wykonawcę w projekcie                               
koncepcyjnym. Kolejne zalecenia i zmiany zgłaszane przez Zamawiającego, zmieniające wcześniej 
uzgodnione przez Strony założenia projektowe, będą uwzględniane przez Wykonawcę w Projekcie 
Budowlanym. 
 
5. Wszelkie ewentualne prace projektowe dotyczące przedmiotu Umowy na obszarach znajdujących 
się poza obszarem opracowania projektowego określonym w załączniku nr 9b do SIWZ, będą objęte 
odrębnym zleceniem  na rzecz Wykonawcy, za wyjątkiem sieci wraz z przyłączami, które mają zostać 
zaprojektowane do punktu przyłączenia wskazanego przez gestora sieci, nawet jeżeli punkt ten 
wychodzi poza granice obszaru opracowania. 

 
§ 6 

Odbiory 
 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną Dokumentację Projektową, wraz z niezbędnymi 
decyzjami administracyjnymi, w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. ul. 
Szczecińska 2; 72-400 Kamień Pomorski, w dniu roboczym, w godz. od 7:00 do 15:00.  

 
2.  Czynność przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokołem zdawczo – 
odbiorczym. Protokół zdawczo - odbiorczy podpisze Przedstawiciel Zamawiającego. Zamawiający w 
terminie do 20 dni od otrzymania Dokumentacji Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzeżeń, 
lub w tym terminie zgłosi Wykonawcy na piśmie uwagi lub zastrzeżenia. 
 
3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub innych przesłanek uniemożliwiających odbiór 
Dokumentacji Projektowej, Zamawiający wskaże w protokole odbioru lub innym dokumencie (z 
zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o którym mowa w ust. 2, a Wykonawca będzie 
zobowiązany do ich usunięcia w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia. Powody 
odmowy przyjęcia Dokumentacji Projektowej mogą dotyczyć  w szczególności: 
 

a) zmniejszenia użyteczności obiektów w stosunku do ustalonych oczekiwań                              
Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;  

b) niezgodności rozwiązań z przekazanymi Decyzjami o lokalizacji celu publicznego; 

c) niekompletności lub  błędów w obliczeniach; 

d) niezgodności proponowanych rozwiązań z obowiązującymi przepisami (przy czym podstawą do 
oceny, w tym zakresie stanowią przepisy prawne obowiązujące w chwili odbioru prac 
projektowych) bądź zasadami sztuki budowlanej. 
 

4. Wykonawca zawiadomiony na podstawie ust. 2 zobowiązany jest do usunięcia wad niezwłocznie 
na własny koszt, bez wyznaczania terminu, nie później niż w terminie do 7 dni od otrzymania 
zawiadomienia i przedłoży Zamawiającemu poprawioną Dokumentację Projektową wraz z 
oświadczeniem o usunięciu wad i uwag wskazanych w protokole odbioru. W takim przypadku 
kolejnym etapem odbioru jest procedura wskazana w ust. 4 niniejszego paragrafu i następnych. 

 
5. Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań w celu uniknięcia jakichkolwiek opóźnień w realizacji 
przedmiotu Umowy oraz niezwłocznie poinformować Zamawiającego  o wystąpieniu jakichkolwiek 
okoliczności mogących skutkować lub skutkujących opóźnieniem w wykonaniu przedmiotu Umowy.   
 
6. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag ani zastrzeżeń do przekazanych prac w 
terminie do 15 dni od daty ich otrzymania, prace projektowe będą uważane za przyjęte przez 
Zamawiającego z datą ich przekazania Zamawiającemu. Nie oznacza to jednak oświadczenia 
Zamawiającego, że prace są wolne od wad. Uwagi lub zastrzeżenia Zamawiającego przekazane po 
upływie wyżej wskazanego terminu nie wpływają na dokonany odbiór prac projektowych i mają status, 
w zależności od ich charakteru, bądź zgłoszenia wady bądź wskazówek co do dalszego sposobu 
realizacji zadania. Z tego powodu Wykonawcy, w uzasadnionych przypadkach, przysługuje prawo do 
proporcjonalnego wydłużenia terminu realizacji przedmiotu Umowy. 
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7. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia wad lub wskazówek o których 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu odniesie się na piśmie do uwag i zastrzeżeń Zamawiającego 
oraz wprowadzi wynikające z tego tytułu zmiany, uzupełnienia, poprawki itp. do Dokumentacji 
Projektowej. 
 
8. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia, a nie 
uniemożliwiają użytkowania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo odpowiedniego obniżenia wysokości Wynagrodzenia. 
 
9. Jeżeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Końcowego nie nadają się do usunięcia i 
uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać 
wykonania go po raz drugi lub powierzyć wykonanie przedmiotu Umowy innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
 
10.  Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady i ponieść koszty poprawek i uzupełnień we wszystkich 
przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach Wynagrodzenia. 

 
11. Okoliczność, że Wykonawca uwzględnił uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego do Dokumentacji 
Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony w terminie do 7 dni od dnia pisemnego 
odniesienia się Wykonawcy do tych uwag i zastrzeżeń. W protokole należy opisać ewentualne 
rozbieżności między stronami. 

 
§ 7 

Terminy Realizacji. 
 

1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy tj. do dnia …………………… (60 dni 
kalendarzowych) 
 
1.1. Harmonogram prac projektowych: 

a) w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy opracowanie i dostarczenie 
Zamawiającemu  dwóch wariantów koncepcji  w formie pisemnej i elektronicznej – po 2 egz.;  

b) w terminie 3 dni roboczych od dostarczenia koncepcji  Zamawiającemu, uzgodnienie lub 
wniesienie uwag do koncepcji przez Zamawiającego; 

c) w terminie 4 dni roboczych od otrzymania uwag do koncepcji zgłoszonych przez 
Zamawiającego Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu ostateczną koncepcję 
uwzględniającą uwagi Zamawiającego; 

d) po  zatwierdzeniu koncepcji opracowanie dokumentacji wraz  z uzyskaniem wszystkich decyzji 

i zezwoleń wymaganych Prawem Budowlanym umożliwiającym realizację zadania.  
 
2. Szczegółowy plan prac projektowych określa harmonogram rzeczowy sporządzony przez 

wykonawcę zgodnie z SIWZ i zaakceptowany przez Zamawiającego. Harmonogram powinien 
uwzględniać ustalenia niniejszego paragrafu umowy. Odpowiednio do woli obu stron 
harmonogram rzeczowy może być modyfikowany, pod warunkiem każdorazowej akceptacji takiej 
modyfikacji przez Wykonawcę. 

 
§ 8 

Wynagrodzenie 
 

1. Strony ustalają, że Wynagrodzenie umowne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 
wynosi, zgodnie ze złożoną ofertą za opracowanie Dokumentacji Projektowej: 
……………………… zł (cena łącznie                        z podatkiem VAT) (słownie: 
……………………………….). Cena bez podatku VAT wynosi .......................zł (słownie: 
.............................................), podatek VAT wynosi ............... zł (słownie:..............................). 

 
2. Podstawą wystawiania końcowej faktury VAT za Dokumentację Projektową, będą: 
a) brak zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego w terminie, o którym mowa w §6 ust. 3 

niniejszej Umowy, lub 
b) protokół stwierdzający, że wady Dokumentacji Projektowej zostały usunięte. 
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3. Zapłata należności wymienionej w ust. 1, w terminie do 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT, po przekazaniu Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Projektowej wraz 
z kompletnym wnioskiem o wydanie do właściwego organu administracji budowlanej o wydanie 
decyzji o pozwolenie na budowę i/lub, podpisaniu (bez uwag) końcowego protokołu zdawczo – 
odbiorczego prac, złożeniu oświadczeń projektanta.  
 
4. Zamawiający dopuszcza, oprócz płatności końcowej, maksymalnie trzy płatności częściowe na 
rzecz wykonawcy pod warunkiem Odbioru częściowego zamkniętego etapu prac. Wartość faktury 
końcowej wystawionej przez wykonawcę nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia wykonawcy 
wskazanego w ust.1.  Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.  

 
5. W przypadku zmiany przepisów dotyczących ustawy o podatku od towarów i usług, Strony 

obowiązywać będzie cena z uwzględnieniem stawki VAT obowiązującej na dzień wystawienia  
faktury VAT.  
 

6. Należność finansowa zostanie przekazana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na 
fakturze. Za datę płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika. 
 

7. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią 
bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

 
8. Wynagrodzenie za nadzór autorski Wykonawcy nad projektem ureguluje odrębna umowa. 

 
 

§ 9 
Kary umowne  

 

1. Strony postanawiają, że formą odszkodowania będą kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokości: 
1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie przez Wykonawcę od Umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% Wynagrodzenia netto, 
należnego za przedmiot Umowy objęty odstąpieniem, za wyjątkiem okoliczności określonych w 
art. 145 PZP. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu nie wykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy: 
a) za zwłokę w wykonaniu Dokumentacji Projektowej, w stosunku do terminu wskazanego  w 

Umowie, w wysokości 0,2% Wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1 - za każdy dzień 
zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w ramach odbioru  (§ 
6 Umowy) – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1– za każdy dzień 
zwłoki, 

c) za zwłokę w usunięciu wad Dokumentacji Projektowej stwierdzonych w okresie rękojmi 

(§11 Umowy) – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1– za każdy 
dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa  w § 7 
ust. 1 niniejszej Umowy w wysokości 0,2% Wynagrodzenia wskazanego w §8 ust.1 
należnego za wykonanie przedmiotu Umowy – za każdy dzień zwłoki,  

e) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% Wynagrodzenia netto należnego 
za przedmiot Umowy objęty odstąpieniem, 

f) kary umowne za niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotu Umowy będą naliczane 
przez Zamawiającego po odbiorze końcowym przedmiotu Umowy tj. z ostatniej faktury 
wystawionej przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 niniejszej 
Umowy. 

 
2. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w § 14 ust. 1 Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 1 minimalnego 
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 
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r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.) za każdy przypadek 
nie spełnienia wymagań, o których mowa w § 14 ust. 1 i ust. 3. 

 
3. Za opóźnienie w zapłacie Wynagrodzenia Wykonawcy przysługują odsetki za zwłokę                                    
w wysokości ustalonej przepisami prawa. 

 
4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT. 

 
5. Zamawiający może potrącić kary umowne z bieżącej należności Wykonawcy, na co ten wyraża 
zgodę. 

 
6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, jak również dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych, niż wymienione w Umowie. 

 
7. Kary umowne są od siebie niezależne i podlegają kumulacji w tym Strony dopuszczają naliczanie i 
egzekwowania innych kar umownych obok kary za odstąpienie od Umowy. 

 
8. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania okoliczności do ich naliczenia. 

 
 

§ 10 
Prawa Autorskie, Prawo własności intelektualnej 

 
1. Wraz z odbiorem opracowań, przez które należy rozumieć Dokumentację Projektową lub jej części 
odpowiednio dla przedmiotu Umowy określonego §1, Wykonawca w ramach Wynagrodzenia 
określonego  w §8 ust. 1 lit a) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 
poszczególnych opracowań będących przedmiotem Umowy. 
 
2. W ramach przejętych praw majątkowych, Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez 
dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i 
ilościowych korzystać z opracowań w następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania opracowań projektowych – kserowanie, skanowanie oraz 

kopiowanie na nośniki optyczne CD lub DVD; 
2) w zakresie obrotu oryginałami albo egzemplarzami, na których opracowania utrwalono: 

a) użytkować opracowania na własny użytek i użytek jednostek związanych, dla potrzeb 
ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać 
opracowania lub ich dowolną część, a także ich kopie: 
- innym wykonawcom, jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań 
projektowych, 
-  wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
-  innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 
-  stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

b) wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji, 
c) wprowadzać opracowania lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek związanych, 
d) zamieszczać opracowania na serwerze Zamawiającego, 
e) zwielokrotniać opracowanie lub jego część dowolną techniką, 

3) w zakresie rozpowszechniania opracowań w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne 
wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie opracowań w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 
 

3. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z opracowań na każdym 
odrębnym polu eksploatacji. 
 
4. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności 
egzemplarzy wykonanych w ramach Umowy opracowań w liczbie określonej w  Umowie. 
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5. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiającemu przysługuje prawo dokonywania koniecznych 
zmian  w opracowaniach niezbędnych do ich wykorzystania zgodnie z celem i warunkami niniejszej 
Umowy. 
 
6. Z chwilą przyjęcia opracowania/opracowań, Zamawiający nabywa wyłączne prawo wykonywania 
autorskich praw zależnych do opracowania/opracowań bez konieczności zapłaty odrębnego 
wynagrodzenia.  
 
7. Niniejszym Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie oraz nieograniczone zlecanie 
wykonywania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, oraz jego następców prawnych praw zależnych do 
opracowania/opracowań stanowiących utwór w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 4 lutego 
1994 roku    o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. 2006 r., Nr 90, poz.631). 
W ramach tych uprawnień Zamawiający, jego następca prawny, jak też osoby którymi będą się 
posługiwać mają prawo dowolnego rozpowszechniania, rozporządzania oraz wykorzystywania 
opracowania/opracowań co do całości lub swobodnie wybranych fragmentów, w szczególności w 
zakresie dokonywania modyfikacji, przeróbek oraz wszelkich zmian, w tym także dla potrzeb dalszej 
adaptacji objętych opracowaniami obiektów budowlanych, ich przebudowy lub rozbudowy. 
 
8. Zamawiający może przenieść uzyskane w ramach Umowy autorskie prawa majątkowe do 
opracowań na inne osoby lub udzielić tym osobom licencji na korzystanie z opracowań. 
 
9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
szkód, jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonywaniem niniejszej Umowy, rozumianej w szczególności jako szkoda bezpośrednia, lub 
pośrednia, jaką może ponieść Zamawiający  w związku z wykonaniem przeniesionych na jego rzecz 
mocą niniejszej Umowy praw do opracowania, także będących konsekwencją naruszenia praw osób 
trzecich, lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, a w szczególności: 
1) w razie skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie 

naruszenia, w wyniku realizacji niniejszej Umowy, ich praw autorskich, lub innych praw własności 
intelektualnej, Wykonawca (w uzgodnieniu z Zamawiającym) podejmie działania, zmierzające do 
odparcia tych roszczeń lub do ich zaspokojenia, chyba że naruszenie, o którym mowa powyżej, 
powstało tylko i wyłącznie z winy Zamawiającego. 

2) z zastrzeżeniem pkt 1), w przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na 
zarzucie naruszenia jej praw do opracowania, Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia 
Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia udziału 
w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym postępowaniu, a 
w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od Zamawiającego określone 
świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze dóbr osobistych Zamawiającego 
Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia poniesionej przez Zamawiającego z tego 
tytułu szkody w pełnej wysokości. 

 
10. Wykonawca oświadcza, że wyżej wymienione autorskie prawa majątkowe wraz z autorskimi 
prawami zależnymi przysługują mu na zasadzie wyłączności, nie są obciążone żadnymi prawami osób 
trzecich, nie są Przedmiotem postępowania sądowego lub egzekucyjnego oraz że posiada autorskie 
prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne do zastosowanych rozwiązań technologicznych i 
technicznych. 
 
11. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z autorskimi prawami 
zależnymi obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie na Zamawiającego własności 
przekazywanych mu egzemplarzy opracowań będących przedmiotem umowy. 
 
12. W przypadku, gdy do prawidłowej eksploatacji i utrzymania Przedmiotu Umowy potrzebne będzie 
korzystanie z jakichkolwiek wynalazków chronionych patentami, Wykonawca w ramach Ceny 
Umownej udzieli Zamawiającemu niewyłącznych i nieprzenaszalnych licencji potrzebnych do 
korzystania z nich w zakresie niezbędnym do prawidłowej eksploatacji i utrzymania Przedmiotu 
Umowy. 
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13. Zamawiający nie ma prawa udzielania sublicencji lub przekazywania praw do wynalazków i 
wiedzy technologicznej osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do prawidłowej eksploatacji i 
konserwacji Przedmiotu Umowy. 
 
14. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowne dokumenty niezbędne do korzystania z 
wynalazków chronionych patentami w zakresie potrzebnym do eksploatacji i utrzymania Przedmiotu 
Umowy. 
 
15. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o znanych mu 
unowocześnieniach technicznych i technologicznych, innowacjach, modyfikacjach i ulepszeniach, 
jakie mogą być wprowadzone do przedmiotu Umowy. 
 
16. Wykonawca oświadcza, że zalecane w ramach umowy roboty budowlane, usługi i dostawy nie 
naruszają żadnych praw patentowych, projektowych, znaków chronionych zastrzeżonych przez lub na 
rzecz osób trzecich. 
 
17. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia  i 
ochrony Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami prawnymi lub 
innymi działaniami osób trzecich, wynikłymi lub spowodowanymi naruszaniem jakichkolwiek praw 
patentowych lub innych praw własności przemysłowej i intelektualnej związanych z realizacją 
przedmiotu Umowy. 
 
18. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód spowodowanych 
naruszeniem praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej czy przemysłowej osób 
trzecich z wyłączeniem: 

a) używania przez Zamawiającego przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z jego 
przeznaczeniem, wynikającym z warunków Umowy, 

b) naruszenia praw własności przemysłowej wynikających z używania przedmiotu Umowy w 
połączeniu z jakimikolwiek urządzeniami lub rozwiązaniami technicznymi lub 
technologicznymi, które nie zostały dostarczone przez Wykonawcę, o ile Wykonawca 
poinformował Zamawiającego o tego typu ograniczeniach, zawartych w licencjach czy innych 
dokumentach związanych z przedmiotem Umowy. 
 

19. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach i sporach 
sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu jego korzystania                               
z jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub poleceń. 
 
20. Wykonawca ani żadna z osób, z której Wykonawca będzie korzystał przy realizacji przedmiotu 
umowy nie będą wykonywały autorskich praw osobistych  do przedmiotu umowy w zakresie 
integralności formy i treści. Wykonawca  ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykonywanie 
autorskich praw osobistych w sposób, który mógłby mieć negatywny wpływ na realizację Umowy oraz 
na niezakłócone korzystanie z przedmiotu Umowy w zwykłym trybie w celach  wynikających z Umowy. 
 
21. Strony potwierdzają, że prawa Zamawiającego udzielone (przeniesione)  niniejszą Umową oraz 
zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy w zakresie praw autorskich/autorskich praw 
osobistych do przedmiotu umowy mogą  zostać przeniesione na dowolną osobę trzecią wyznaczoną 
przez Zamawiającego, której Zamawiający powierzył realizację przedmiotowej inwestycji, niezależnie 
od przelewu praw i obowiązków z niniejszej Umowy. W razie  takiego przeniesienia wykonanie prawa 
odstąpienia od umowy przez podmiot, na  rzecz którego nastąpiło przeniesienie, wymaga uprzedniej 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 11 

Wady Przedmiotu Umowy 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, na zasadach określonych w 
przepisach KC, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 
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2. Wykonawca na wykonany przedmiot Umowy udziela Zamawiającemu ………….. 
(słownie……………..) - miesięcznej rękojmi licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy 
i podpisanego (bez uwag) Protokołu Odbioru Końcowego.  

 
3. Wykonawca odpowiadać będzie z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji 

Projektowej.  
 
4. W okresie rękojmi Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę o stwierdzonych 

wadach w ciągu 10 dni roboczych od ich ujawnienia, natomiast Wykonawca jest zobowiązany do 
ich usunięcia w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych. W uzasadnionych na piśmie 
sytuacjach Zamawiający może pisemnie wydłużyć termin usunięcia wad. 

 
5. Uprawnienia przewidziane w niniejszym paragrafie nie ograniczają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu  
Umowy na zasadach ogólnych. 

§ 12 
Odpowiedzialność Wykonawcy 

 
1. Strony zgodnie ustalają, że jeśli wynik realizacji Umowy, w szczególności treść Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót lub sposób i wynik 
sprawowania nadzoru autorskiego spowoduje po stronie Zamawiającego szkodę, w tym utratę 
przez Zamawiającego dofinansowania z tytułu otrzymanych dotacji, naliczenia korekty finansowej 
obniżającej wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej lub wywoła u Zamawiającego 
obowiązek zapłaty kar umownych, to Zamawiającemu służy prawo potrącenia odpowiednich 
roszczeń odszkodowawczych z bieżących należności przysługujących Wykonawcy lub prawo 
dochodzenia ich na zasadach ogólnych, w pełnej wysokości poniesionej szkody.  

 
2. Strony są zgodne co do tego, że odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w ust. 1, dotyczy 

wyłącznie okoliczności leżących po stronie Wykonawcy i nie są nią objęte przypadki poniesienia 
przez Zamawiającego szkód spowodowanych okolicznościami leżącymi po stronie podmiotów, za 
które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności w szczególności takimi jak konieczność 
oczekiwania na zgody, pozwolenia, uzgodnienia, opinie itp. pochodzące od podmiotów trzecich, 
zwłaszcza od organów administracji publicznej, o ile Wykonawca zwrócił się o ich wydanie z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

 
 

§ 13 
Podwykonawcy 

 
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawców ale tylko po spełnieniu 
poniższych warunków: 
 
1. Wykonawca może zlecić realizację zamówienia podwykonawcom tylko takim, którzy posiadają 
osoby zdolne do wykonania przedmiotu zamówienia co najmniej takie, jak te, które stanowiły 
podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na podstawie którego podpisano niniejszą Umowę. Zlecenie wykonania części prac 
podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej 
części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania przedstawionych 
przez siebie podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, 
uchybienia i zaniedbania Wykonawcy. 
 
2. Wybór lub zmiana podwykonawcy, wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 
odstąpienia od Umowy. Zamawiający zobowiązuje się udzielić odpowiedniej zgody bez zbędnej 
zwłoki. Zamawiający może odmówić zaakceptowania przedstawionych przez Wykonawcę podmiotów 
podwykonawczych jedynie w przypadku niespełnienia przez nich warunków określonych w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 
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3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na prace projektowe 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  
 
4. Powyższe regulacje stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 14 
Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP 

 

 
1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę pracownika administracyjnego wykonującego czynności formalno - prawne związane 
z uzyskaniem warunków, decyzji administracyjnych, uzgodnień itp., w zakresie realizacji Umowy. 
 
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności. 
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
 
 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 
oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 
pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy; 
 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy 
ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności  bez adresów, nr PESEL 
pracowników) oraz zgodnie z przepisami 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). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu 
powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie 
umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 
 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych oraz zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
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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). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.  
 
4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej § 9. Niezłożenie 
przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
ust. 1 czynności.  
 
5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub 
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 

§ 15 
Zmiany Umowy 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie na podstawie przepisów ustawy 
Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy 
pisemnej.  
 
2. W trakcie realizacji Umowy postanowienia Umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany 
postanowień Umowy dotyczyć mogą w szczególności następujących okoliczności: 
a) jeżeli w trakcie realizacji Umowy pojawi się nowa, nieprzewidziana przez Wykonawcę i 

Zamawiającego konieczność wykonania prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 
przedmiotu Umowy, związana między innymi z nieprzewidywalnymi, ale zasadnymi 
oczekiwaniami miejscowej społeczności, a także zmianami przepisów prawa, Zamawiający 
zgodnie z obowiązującym prawem wprowadzi zmiany do Umowy. Jeśli będzie taka potrzeba 
Zamawiający może w w/w sytuacji przedłużyć termin wykonania Umowy o czas niezbędny do 
zrealizowania przedmiotu Umowy;   

b) w przypadku niezawinionych przez Wykonawcę problemów formalno-prawnych związanych m. in. 
z uzyskaniem zgód od właścicieli terenów, opóźnieniami związanymi z ponadnormatywnym 
wydawaniem opinii, decyzji od instytucji uczestniczących w procesie projektowania, Zamawiający 
dokona przedłużenia terminu realizacji Umowy pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę 
dokumentów i/lub oświadczeń Wykonawcy potwierdzających stan faktyczny zaistniałej sytuacji; 

c) w przypadku gdy Zamawiający nie dotrzyma terminów wskazanych w § 3 ust. 5 Umowy,  
Wykonawca będzie miał prawo żądać przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy o ilość 
dni wynikających z dłuższego opracowywania odpowiedzi Zamawiającego dla Wykonawcy;  

d) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w §6 ust. 6 Umowy, Wykonawcy w 
uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo do proporcjonalnego wydłużenia terminu 
realizacji przedmiotu Umowy;     

e) zmiana wysokości wynagrodzenia jeżeli zmianie ulegnie stawka VAT. W przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i usług (VAT) ceny netto określone w ofercie  i Umowie pozostaną 
niezmienne przez cały okres obowiązywania Umowy. Jeżeli w okresie obowiązywania umowy 
nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), od chwili zmiany podatek w nowej 
stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany Umowy - jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez wykonawcę, 

f) zmiana regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy, wywołująca 
potrzebę zmiany Umowy ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, 

g) zmiana oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 
h) konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za realizację Umowy, pod warunkiem, że 

zaproponowana przez Wykonawcę na dane stanowisko osoba, wykaże spełnianie warunków w 
zakresie nie mniejszym niż Zamawiający określił na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne. W takim przypadku nie ma konieczności zmiany umowy w drodze aneksu do umowy, 

i) wystąpienia konieczności zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania części zakresu Umowy 
podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania części Umowy przez podwykonawcę, pod 
warunkiem,  że kolejny Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym 
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przez Zamawiającego na etapie postępowania o zamówienie publiczne. W takim przypadku nie 
ma konieczności zmiany umowy               w drodze aneksu do umowy,  

j) wystąpienia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 
można było usunąć w inny sposób, a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji.  

 
3. Zmiana Umowy w przypadkach określonych w ust. 2 może nastąpić w drodze aneksu do Umowy 

na umotywowany wniosek Wykonawcy.   
 

 
 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy lub jej części bez jakichkolwiek 
roszczeń ze strony Wykonawcy jeżeli Wykonawca narusza podstawowe postanowienia Umowy, a w 
szczególności : 

1) Wykonawca nie podjął realizacji prac objętych niniejszą Umową w zakresie opracowania 
Dokumentacji Projektowej w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy. 

2) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych wezwań nie realizuje Umowy zgodnie z jej 
zapisami, w szczególności niezgodnie z przyjętym przez strony harmonogramem rzeczowym 
prac projektowych,  

3) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub naprawcze, 
4) Wykonawca nie przedłużył ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, 
5) Wykonawca powierzył wykonywanie przedmiotu Umowy podwykonawcy w całości lub w 

części z naruszeniem warunków określonych w Umowie, 
6) Wykonawca pomimo wezwania nienależycie wykonuje swoje zobowiązania Umowne, w tym w 

szczególności wynikające z rękojmi, 
 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy jeżeli Zamawiający w sposób 
nieuzasadniony opóźnia się w płatnościach należnych Wykonawcy przez okres dłuższy niż 60 dni. 
 
3. Zamawiającemu oprócz przypadków wskazanych w ust. 1 służy Umowne prawo odstąpienia od 
Umowy lub jej części pod warunkiem zaistnienia co najmniej jednej z poniższych przesłanek: 

 
1) Siły Wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy, 
2) zmiany sposobu rozliczenia Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na 

skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy na dofinansowanie przedmiotu Umowy, 
3) rozwiązania, wygaśnięcia lub odstąpienia przez Zamawiającego lub Instytucję finansującą od 

umowy o dofinansowanie przedmiotu Umowy, 
4) istotnych zmian w umowie o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 

przedmiotu Umowy. 
 
4. Odstąpienie od Umowy winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i winno zawierać 
uzasadnienie. 
 
5. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności będących 
podstawą odstąpienia. 
 
6. W przypadku odstąpienia od Umowy w części, Wykonawca udziela na zasadach określonych 
niniejszą Umową rękojmi na tę część (wykonanego zgodnie z Umową) przedmiotu Umowy, który 
został odebrany przez Zamawiającego aż do dnia odstąpienia. 
 
7. Początek biegu terminu rękojmi następuje w takim przypadku od dnia Odbioru Częściowego 
będącego następstwem odstąpienia od Umowy. 
 
8. W przypadku odstąpienia od Umowy w części niewykonanej, postanowienia niniejszej Umowy 
dotyczące praw autorskich oraz praw własności przemysłowej stosuje się odpowiednio, z tym, że 
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przedmiotowo ograniczają się one do tej części wykonanego (zgodnie z Umową) przedmiotu Umowy, 
który został odebrany przez Zamawiającego aż do dnia odstąpienia od Umowy. 

 
§ 17 

Rozstrzyganie Sporów 
 

1. Spory wynikłe na tle realizacji Umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy rzeczowo 
i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 
 
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego,                             
a w szczególności ustaw: PZP, Prawo Budowlane wraz z przepisami wykonawczymi oraz KC, ustawy                        
o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
3.  Jeżeli postanowienia Umowy są lub staną się nieważne, lub Umowa zawierać będzie lukę, nie 
narusza to ważności pozostałych postanowień Umowy.  
 

 
 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

 
1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy i 2 dla Zamawiającego. 
 
2. Wszelkie zmiany do Umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu do Umowy pod rygorem nieważności. 
 
3. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej zmianie 

adresu siedziby i o każdej innej zmianie w działalności mogącej mieć wpływ na realizację Umowy. 
W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, Wykonawcę będą obciążać ewentualne koszty 
mogące powstać wskutek zaniechania. Pisma doręczone na ostatni ze znanych adresów Stron 
uznaje się za skutecznie doręczone.   

 
5.  Jako Przedstawiciela Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków umownych 

wyznacza się: ……………. nr tel.: ……….., adres e-mail: …………………………. 
 

6. Jako Przedstawiciela Wykonawcy w zakresie wykonywania obowiązków umownych wyznacza 
się:………………..nr tel.: …………….., adres e-mail: ……………………. 

 
7. Na każde żądanie Strony fakt otrzymania e-mail’a lub fax ma zostać niezwłocznie 

potwierdzony przez Stronę która otrzymała wiadomość. 
 
 
 
 
 
 
 
       .........................................................                                             ...................................................... 
                          WYKONAWCA                                                                          ZAMAWIAJĄCY      
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