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Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego 

UMOWA - projekt 
 
Zawarta w dniu ......................... r. w Lutocinie pomiędzy 

Gminą Lutocin, ul. Poniatowskiego 1, 09-317 Lutocin, posiadającą NIP 5110271300, REGON 130378261, zwaną dalej 

w tekście "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 

1. Wójta Gminy –   mgr Jacek Kołodziejski, 

w kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Justyna Dobiesz, 

a 

.................................................................................................................................................................  

zwanym w dalszej części "Wykonawcą" reprezentowanym przez: 

1. ..................................... 
    

o następującej treści: 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie Regulaminu udzielania 
zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tyś. zł do stosowania w Urzędzie Gminy w Lutocinie 

 
§ 1  

Postanowienia ogólne 

Podstawę zawarcia umowy stanowi rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:  

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej nr 460406W Lutocin – Boguszewiec  

wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnienie nadzoru autorskiego 

przeprowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o 
wartości nieprzekraczającej kwoty 130 tyś. zł do stosowania w Urzędzie Gminy w Lutocinie. W wyniku 
przeprowadzonego postępowania o nr FIN.271.2.9.2021, oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Integralną część niniejszej umowy stanowi Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy wraz z 
załącznikami. 

 

§ 2  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi gminnej 
nr 460406W Lutocin–Boguszewiec wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz pełnienie nadzoru autorskiego.  

2. Wykonawca wykona dokumentację projektową przebudowy drogi z należytą starannością, zgodnie z 
przeznaczeniem, zasadami i osiągnięciami wiedzy techniczno - budowlanej, wymaganiami określonymi w 
niniejszym Zapytaniu oraz zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, normami państwowymi i branżowymi oraz 
obowiązującymi przepisami prawa w zakresie wykonywania opracowań projektowych, a w szczególności z: 
1) ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych 
2) ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
3) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 
4) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
5) 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 

6) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

3. Lokalizacja drogi: dz. nr 311, 160 161 obręb Lutocin. 

4. Zakres prac projektowych obejmuje: 
1) sporządzenie map do celów projektowych i jej ewentualną aktualizację, 
2) opracowanie uproszczonej koncepcji projektowej i jej konsultację z właścicielami nieruchomości przyległych 

do dróg i z Zamawiającym, 
3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego uzgodnień i opinii niezbędnych do właściwego opracowania  

dokumentacji technicznej i uzyskania decyzji ZRID, 
4) sporządzenie projektu budowlanego przebudowy drogi w oparciu o zaakceptowaną wcześniej przez 

Zamawiającego koncepcję projektową - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, 
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5) opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej, 

6) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (SSTWiORB) - 
1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej, 

7) sporządzenie i uzgodnienie projektu stałej organizacji ruchu - 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej; 

8) opracowanie projektów budowlanych przebudowy lub usunięcia kolizji dla poszczególnych branż o 
szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego - 5 egzemplarzy, 1 egz. w wersji elektronicznej (w razie konieczności), 

9) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 5 szt., 
10) sporządzenie wszelkich opracowań niezbędnych do uzyskania decyzji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 

2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, w tym w 
szczególności: 
a) opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia, przygotowaną zgodnie z art. 3 ust. I 
pkt 5 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, opracowanie raportu o 
oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia drogowego na środowisko wraz z uzyskaniem decyzji, 

b) sporządzenie i zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym w Żurominie dokumentacji geodezyjno - prawnej 
(map podziału nieruchomości, operatów geodezyjnych, map stałego i czasowego zajęcia nieruchomości) 
do celów pozyskania gruntów zgodnie z procedurą ZRID - min. 4 egz., 

c) wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz oznaczenie granic słupami PD . 
d) wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego i sporządzenie dokumentacji geotechnicznej 

zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie - 
w ilości zgodnej z wymaganymi do wniosku ZRID, 

e) opracowanie materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia wodno - prawnego np. operatu (w 
przypadku gdy będzie taka konieczność), 

f) uwzględnienie w projekcie kanału technologicznego lub odstąpienie, 
g) opracowanie dokumentacji i inwentaryzacji dendrologicznych dla potrzeb wycinki drzew i krzewów oraz w 

razie potrzeby plan nasadzeń rekompensacyjnych - w ilości zgodnej z wymaganymi do wniosku ZRID, 
11) przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z art. 11d  

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 
dróg publicznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami - min. 2 szt.( dla Starostwa Powiatowego i dla 
Zamawiającego) oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji ZRID.  

12) sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie gwarancji w trakcie wykonywania robót budowlanych 
realizowanych w oparciu o sporządzoną dokumentację, 

13) wykonanie (w razie potrzeby) dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu dwóch lat od 
odbioru wykonanych opracowań (w terminie wskazanym przez Zamawiającego), 

14) wszelkie elementy dokumentacji projektowych i opracowań ujęte powyżej winny być przedstawione również 
w wersji elektronicznej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym. 

15) opracowanie odpowiedzi na pytania wykonawców oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji 
opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizacje robót wg. 
wymagań SWZ, 

16) w celu monitorowania postępu prac osoba uczestnicząca w wykonaniu zamówienia z uprawnieniami do 
projektowania w specjalności drogowej, zobowiązana będzie do brania udziału w naradach roboczych 
odbywających się w siedzibie Zamawiającego (pod rygorem kary umownej w wysokości 500,00 zł z tytułu 
każdorazowego niestawiennictwa na naradzie), a w przypadku konieczności dodatkowego udziału na 
wezwanie Zamawiającego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania w Starostwie Powiatowym w Żurominie ostatecznej decyzji o 
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych. 

6. Wykonawca przy realizacji zamówienia uwzględni wszystkie koszty związane z wykonaniem kompleksowych 
dokumentacji projektowych wraz z nadzorem autorskim oraz geodezyjnym podziałem działek, w tym również 
koszty towarzyszące, w szczególności: koszty ubezpieczenia, wypisów, wyrysów, uzgodnień czy dojazdów. 
Wykonawca w cenie oferty ma przewidzieć wszystkie niezbędne koszty do pełnego i prawidłowego wykonania 
zamówienia. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniana z Zamawiającym szczegółów opracowania 
dokumentacji i uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na etapie prac projektowych. 

8. Zamawiający zobowiązuje wykonawców do uwzględnienia w cenie oferty kosztów przeprowadzenia podziałów 
geodezyjnych działek w ilości 2 (dwie) działki. 

9. Pełnienia nadzoru autorskiego. 
10. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie 
kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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11. Projektant jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do opisania  rozwiązań  
technologicznych  i  zastosowanych  materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowo - kosztorysowej nie mogą być wskazane nazwy 
własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, sformułowania, źródła lub szczególne procesy, które 
charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić 
do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą 
konkurencję. W przypadku gdy jest to uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego 
określenia rozwiązań technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Projektant 
może zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego zamieszczenia 
zapisu „lub równoważne", wskazując jednocześnie na minimalne wymagania techniczne materiałów lub 
technologii równoważnych. W przypadku użycia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia 
lub sformułowań lub źródeł lub szczególnych procesów, które mogłyby doprowadzić do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów lub utrudniać uczciwą konkurencję. Projektant 
powinien przedłożyć pisemne uzasadnienie ich użycia. Dokumentację projektową i Szczegółową Specyfikację 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót należy wykonać m.in. w oparciu o zapisy Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 

§3 
Obowiązki zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy wypisu i wyrysu z miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Lutocin dla przedmiotowego terenu po podpisaniu umowy, jeżeli 
zajdzie taka potrzeba. 

2. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzenia dostarczonej dokumentacji w szczególności pod kątem 
merytorycznym i zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§4 
Nadzór autorski 

1. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do : 
1) usuwania w toku realizacji robót budowlanych wad dokumentacji projektowej oraz uzupełniania brakujących 

szczegółów dokumentacji w przypadku jej niekompletności, 
2) udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania wykonawców zadane na etapie postępowań o udzielenie 

zamówienia na roboty budowlane w zakresie opracowanych dokumentacji projektowych. 
3) w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót materiałów lub urządzeń „równoważnych" tzn. o 

parametrach nie gorszych niż przedstawione w zamawianej dokumentacji, do wydania na wniosek 
Zamawiającego pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

4) wyjaśniania wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót. 
5) udziału w naradach technicznych, przyjmując, że liczba pobytów projektantów na budowie wynikać będzie z 

uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego imieniu 
inspektora nadzoru, 

6) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz odbiorze końcowym inwestycji. 
7) współudziału w wykonaniu dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie ewentualne zmiany 

wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji. 
2. Wynagrodzenie z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego należy zawrzeć w cenie oferty. 

 
§5 

Termin realizacji 

1. Przedmiot zamówienia określony w §1 należy wykonać i dostarczyć Zamawiającemu w terminie: do 30 listopada 
2022 roku 

§6 
Odbiór  

1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia będzie protokół 
zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-
odbiorczego traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotowej dokumentacji. 

2. Do przekazywanych opracowań dokumentacji projektowej Wykonawca dołączy ich wykaz oraz pisemne 
oświadczenie, że są wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami 
i wytycznymi oraz że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

3. Wydanie dokumentacji, o której mowa w §1 niniejszej umowy, będzie następowało w siedzibie Zamawiającego. 
Koszty dostarczenia dokumentacji do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Strony ustalają, że nastąpi 
zbadanie Przedmiotu Umowy celem potwierdzenia jego zgodności z umową. Termin badania przez 
Zamawiającego wynosi do 7 dni od otrzymania całości Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. Po zakończeniu 
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badania, tj. najpóźniej 8 dnia od otrzymania całości Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, zostanie 
podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. W razie stwierdzenia niezgodności Przedmiotu Umowy z umową zostanie 
sporządzony przez Zamawiającego protokół wymieniający te wady. Po zakończeniu usuwania wad przez 
Wykonawcę i po otrzymania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy, Zamawiający ponownie przystąpi do 
zbadania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze zdaniami 1, 2, 3 i 4 niniejszego ustępu. 

4. Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony umowy bez zastrzeżeń, stanowi podstawę do 
zafakturowania wynagrodzenia za zdany Zamawiającemu Przedmiot Umowy. 

 
§7 

Wynagrodzenie  

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości: ……………… zł brutto (słownie: ……………), co stanowi kwotę netto: ………………… zł (słownie: ………) 
 

W wyżej określonej cenie brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty został koszt wykonania podziału 
geodezyjnego 2 działek, przy czym cena jednostkowa brutto podziału geodezyjnego jednej działki wynosi: 
……………………. zł (słownie: ………………………… zł). 

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy, 
wynikające wprost z założeń zapytania ofertowego, jak również w nim nieujęte, a bez których nie można zadania 
wykonać. 

3. Jeżeli w wykonaniu przedmiotu niniejszego zamówieniu zajdzie konieczność wykonania podziałów geodezyjnych 
w ilości mniejszej lub większej niż 2 działki, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu 
zamówienia zostanie odpowiednio pomniejszone lub zwiększone w wysokości iloczynu wskazanej w formularzu 
ofertowym ceny jednostkowej brutto podziału geodezyjnego jednej działki i ilości działek, których podziału 
Wykonawca rzeczywiście dokona w opracowanej dokumentacji. 

4. Koszty z tytułu pozyskania map, ich ewentualnej aktualizacji oraz niezbędnych uzgodnień ponosi Wykonawca. 
5. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałej w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz 

osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§8 
Warunki płatności 

1. Za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej objętej niniejszą umową Zamawiający zobowiązuje się 
zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie określone w §7 umowy. 

2. Wynagrodzenie za wykonany przedmiot umowy będzie wypłacone przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 14 od daty otrzymania faktury. 

 
§9 

Przedstawiciele stron 

1. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za koordynację przedmiotu niniejszej umowy oraz reprezentującą 
Wykonawcę przed Zamawiającym jest …………………………………….  

2. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do kontaktów / Wykonawcą jest ………………………………..  
 

§10 
Podwykonawcy  

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców. 
Lub  Wykonawca oświadcza, iż powierzy następujący zakres prac Podwykonawcom* 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie części zadania/usługi przez Podwykonawców wymienionych w ofercie 
Wykonawcy. Podwykonawcy muszą spełniać wymogi kwalifikacyjne wymagane do powierzonych im części prac. 

3. Zmiana podwykonawcy po zawarciu niniejszej umowy wymaga zgody Zamawiającego. W tym celu Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wymogi kwalifikacyjne Podwykonawcy . 

4. Powierzenie wykonania części zadania podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części usług. 
 

§11 
Oświadczenia i odpowiedzialność Wykonawcy 

1. Projektant oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w §1, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw 
autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
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2. Projektant oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś 
prawo projektanta do rozporządzania przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. 
W razie naruszenia powyższego zobowiązania projektant będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez 
Zamawiającego szkody. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w §7 ust. 1 Projektant przenosi na Zamawiającego prawo własności do 
przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z 
wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 3, nie jest ograniczone czasowo ani 
terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w 
szczególności: 
1) używania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji robót budowlanych, 
2) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, 

niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie kopiami, 
3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do Internetu. 
4) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, 
5) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody projektanta osobom trzecim na wszystkich polach 

eksploatacji określonych w niniejszej umowie, 
6) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny. 

5. Przedmiot umowy będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
6. Projektant ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy, 

uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie przedmiotu umowy, planowanej inwestycji 
i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych 
wydatków. 

7. Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do przedmiotu umowy na Zamawiającego nastąpi z chwilą 
faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu umowy Zamawiającemu. 

8. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z 
naruszenia jej praw, Projektant zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku 
świadczeń z tego tytułu. 

9. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z powyższych tytułów 
przeciwko Zamawiającemu, projektant zobowiązuje się do przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia 
wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału w sprawie. 

10. Projektant oświadcza, że zapoznał się z miejscem objętym realizacją przedmiotu umowy, posiadaną przez 
Zamawiającego dokumentacją, otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje, o które się zwracał, i nie zgłasza 
żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia materiałów i informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, a 
niezbędnych do wykonania Przedmiotu umowy. 

11. Projektant oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna jest od wad prawnych. 
12. Wykonawca   przenosi   na   Zamawiającego   własność   nośnika   danych,   na   którym przekazuje 

Zamawiającemu przedmiot zamówienia. 
§12 

Gwarancja i rękojmia  

1. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej. Strony niniejszej umowy rozszerzają 
okres trwania rękojmi za wady dokumentacji projektowej na łączny okres 36 miesięcy liczony od daty 
kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy (bez stwierdzonych wad) tj. od przekazania kompletnej 
dokumentacji projektowej i uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na realizację inwestycji. 

2. Niezależnie od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji 
jakości dokumentacji projektowej na okres 36 m-cy liczony od daty kompletnego wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy (bez stwierdzonych wad) tj. od przekazania kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskania 
ostatecznej decyzji pozwolenia ZRID. 

3. W okresie trwania rękojmi i gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad 
dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad dokumentacji projektowej również po upływie 
okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli wada została ujawniona i zgłoszona Wykonawcy w okresie obowiązywania 
gwarancji i rękojmi. 

5. Gwarancja jakości obejmuje całość przedmiotu umowy. Z tytułu gwarancji jakości Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszelkie wady, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną łub jakościową. 

6. Przez wadę należy rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 556 §1 Kodeksu Cywilnego, polegającą w 
szczególności na zmniejszeniu funkcjonalności rzeczy, jej wartości użytkowej, technicznej lub jakościowej, a także 
niezgodność rzeczy z postanowieniami umowy, a także najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie 
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Wadę stanowi także wada w 
dokumentach Wykonawcy. 
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7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.2, jeżeli zgłosił wadę 
przed upływem tego okresu. 

8. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady wynikającej z wykonanych robót Wykonawca jest zobowiązany do 
przystąpienia do usuwania wad nie później niż w terminie 3 dni od momentu otrzymania zgłoszenia (listem lub 
faksem) oraz do nieodpłatnego jej usunięcia, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dokonanego 
zgłoszenia. 

9. Niezależnie od ewentualnego roszczenia odszkodowawczego i roszczenia o zapłatę kar umownych, w przypadku 
stwierdzenia w okresie gwarancji jakości: 
1) wad nadających się do usunięcia. Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: 

a) żądać od Wykonawcy usunięcia wad na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a w przypadku gdy 
Wykonawca nie przystąpi do ich usuwania lub nie zdoła ich usunąć w terminach określonych w ust. 8 
zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy albo 

b) obniżyć wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, jakościowej 
lub technicznej przedmiotu umowy; 

2) wad nie nadających się do usunięcia: 
a) jeżeli wady nie wpływają na wykorzystanie przedmiotu zamówienia (wady nieistotne). Zamawiający ma 

prawo obniżyć wynagrodzenie odpowiednio do utraconej wartości użytkowej przedmiotu zamówienia. 
b) jeżeli wady uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają korzystanie z przedmiotu zamówienia 

zgodnie z przeznaczeniem (wady istotne). Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: 

− żądać od Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo 
Wykonawcy albo 

− zlecić wykonanie przedmiotu umowy przez osobę trzecią na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 
albo 

− odstąpić od umowy. 

10. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może potrącić poniesione wydatki z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

12. W razie zwłoki w usunięciu wad dokumentacji projektowej ujawnionej przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
wady lub gwarancji jakości Zamawiający może zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt Wykonawcy. 

13. Ewentualne dodatkowe koszty budowy wynikające z błędów projektu, błędów w przedmiarze robót lub z braku 
odpowiednich pozycji przedmiaru robót pokrywa Wykonawca. 

14. Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu gwarancji niezależnie od roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

 
§13 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych w przypadku: 

1 )  zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w §5 niniejszej umowy w wysokości 2% 
wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) zwłoki w usunięciu wad i braków stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu 
wyznaczonego na usunięcie wad/braków, 

3) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto określonego w §7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od terminu określonego w 
umowie na usunięcie wad, 

4) zwłoki w wykonywaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu sprawowania nadzoru autorskiego, 
dla którego został wyznaczony przez Zamawiającego termin - w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki, 

5) nieobecności w naradzie roboczej w siedzibie Zamawiającego, o której mowa w §2 ust. 3 pkt 16) umowy w 
wysokości 500,00 zł z tytułu każdorazowej nieobecności w naradzie, 

6) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 umowy. 

7) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 umowy. 
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8) za użycie nazwy własnej z naruszeniem art. 99 ustawy Pzp lub pominięcia dokonania opisu równoważnego, 
zgodnie z §2 ust. 10 niniejszej umowy, w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w §7 ust.1 niniejszej umowy, za każde tego rodzaju naruszenie. 

3. Realizacja roszczeń Zamawiającego z tytułu kar umownych nastąpi przez potrącenie kwoty kary umownej z 
należności przysługującej Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust. 1 umowy. 

5. W przypadku, gdy kary umowne nie będą pokrywały poniesionych szkód, strony zastrzegają prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. W uzasadnionych przypadkach strony mogą odstąpić od stosowania kar umownych. 
7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 40% 

wynagrodzenia umownego brutto.  
 

§14 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny oferty brutto, co stanowi 

kwotę w wysokości: . ...….…….….....….….. zł słownie złotych: …………………...  

2. Zabezpieczenie będzie wniesione w formie: …………….  

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu zamówienia, 

zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane 

zgodnego z umową do wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. W przypadku należytego wykonania robót - 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu 30 dni 

po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy potwierdzającym jego należyte wykonanie tj. po wykonaniu 

kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub informacji o 

przyjęciu zgłoszenia budowy. Pozostała część tj. 30% zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie 

3 letniego okresu rękojmi. 

5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 

zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy 

zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

7. W przypadku utraty ważności gwarancji wniesionej w formie bezgotówkowej, zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy będzie potrącone z należytego Wykonania wynagrodzenia, bez konieczności uzyskania zgody 

Wykonawcy. 

§15 
Wypowiedzenie  umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Wykonawcy umowę z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia w 

przypadku, gdy: 

a) Wykonawca nie wykonuje usługi zgodnie z umową, 

b) Wykonawca nie usuwa usterek w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia, co utrudnia zakończenie usług w 

terminie, 

c) Wykonawca podzleca usługę bez zgody Zamawiającego, 

d) istnieją inne przeszkody prawne uniemożliwiające wykonanie umowy. 

 

§ 16 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nic można było przewidzieć w chwili jej zawierania; odstąpienie może nastąpić przed 

upływem 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 

2) gdy Wykonawca złożył wniosek o ogłoszenie upadłości i upadłość taka została ogłoszona lub wszczęto w  

stosunku do niego postępowanie mające na celu likwidację przedsiębiorstwa. 

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

jego realizacji pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, 

4) istnieją inne przeszkody prawne uniemożliwiające wykonanie umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności, o których mowa w 

ust. 1. 
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3. Po otrzymaniu przez Wykonawcę oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przerwania wykonywania jakichkolwiek robót oraz do zabezpieczenia robót dotychczas 

wykonanych. Jednocześnie Wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o 

odstąpieniu od Umowy sporządzi protokół inwentaryzacyjny wykonanych robót na dzień otrzymania 

oświadczenia Zamawiającego. W protokole inwentaryzacyjnym Wykonawca oznaczy roboty prawidłowo 

wykonane, tj. wykonane bez wad, w sposób zgodny z umową. Ilość robót prawidłowo wykonanych przez 

Wykonawcę będzie stanowiła podstawę do określenia procentowego stanu zaawansowania robót wykonanych w 

stosunku do całości przedmiotu zamówienia. 

4. Zamawiający może obciążyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie różnicę między wartością 

umowy w odniesieniu do prac, od których odstąpiono, a ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę. Odstąpienie 

to nie wyklucza naliczenia kar umownych określonych w § 13 niniejszej umowy. 

5. W przypadku odstąpienia Wykonawcy od umowy Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar 

umownych. 

§ 17 
Zmiany umowy 

1. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w 

następujących przypadkach: 

1) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

umowy - w zakresie objętym zmianą; 

2) dopuszcza się zmianę osób biorących udział w wykonaniu zamówienia wskazanej w załączniku do zapytania, 

z zastrzeżeniem, iż osoba ta musi zostać zastąpiona inną osobą o uprawnieniach nie gorszych niż posiadane 

przez osobę zastępowaną, 

3) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie publicznym; 

4) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 

5) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie zadania; 

6) dopuszcza się zmianę podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy na 

innego po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

7) dopuszcza się rezygnację z podwykonawcy, przy pomocy którego Zamawiający realizuje przedmiot 

zamówienia, 

8) wstrzymania prac przez Zamawiającego, 

9) innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (przy zachowaniu przez niego należytej staranności), 

skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu zakończenia zadania,  

10) konieczność zmiany innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty mające na nie 

wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego,  

11) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

12) dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy w przypadkach: 

- działania siły wyższej - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas 

trwania okoliczności: w szczególności z powodu: ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego , stanu 

epidemii. klęki żywiołowej, stanu nadzwyczajnego, w sytuacji gdy realizacja umowy w dotychczasowy 

sposób nie jest możliwa na skutek siły wyższej, 

- wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie 

prac terenowych - o czas trwania tych warunków, 

- udokumentowania niezależnej od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłości postępowania o uzyskanie 

od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy- 

termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności; 

- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a uniemożliwiających prawidłową 

realizację zamówienia przez Wykonawcę. 

- w przypadku protestów mieszkańców mających wpływ na wykonanie umowy, o czas trwania tych 

protestów, 

13) dopuszcza się zmianę wynagrodzenia przewidzianego w umowie w następujących przypadkach: 

- rezygnacji z realizacji części robót; 

14) dopuszcza się rezygnację z wykonania części zamówienia, jeżeli nie jest to niezbędne do prawidłowego 

wykonania całości zamówienia - w takim przypadku stosownemu zmniejszeniu ulega wynagrodzenie 

Wykonawcy, 

15) w przypadku protestów mieszkańców, cofnięcia zgód na projektowanie inwestycji na nieruchomościach do 

nich należących, 
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16) konieczności zmiany sposobu wykonywania umowy z powodu działania siły wyższej. 

2. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany niniejszej umowy następujące zmiany: 

1) danych teleadresowych; 

2) danych rejestrowych; 
3) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron niniejszej umowy. 

3. W przypadku zmian w trakcie realizacji umowy 
1) stawek podatku VAT związanych z przedmiotem zamówienia, lub 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę , lub  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie za 

usługi (o którym mowa w ust. I) wskazane w formularzu asortymentowo-cenowym ulegnie odpowiedniej 
zmianie na zasadach określonych w poniższych ustępach, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie 
przepisów, z których wynikają wyżej wymienione zmiany. 

4. Warunkiem wprowadzenia zmiany wynagrodzenia na skutek okoliczności wskazanych w ust. 3, jest przedłożenie 
przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wniosku w tym przedmiocie, zawierającego co najmniej: 

1) wskazanie przepisów, które uległy zmianie (z określeniem daty wejścia w życie zmian) oraz szczegółowe 

uzasadnienie wpływu tych zmian na koszty wykonania zamówienia i dokładne określenie wysokości zmiany 

tych kosztów, 

2) określenie wysokości nowego wynagrodzenia wraz z przedstawieniem szczegółowej kalkulacji kwoty, o jaką 

wynagrodzenie ma ulec zmianie, 

3) wskazanie daty, od której nastąpi bądź nastąpiła zmiana kosztów realizacji przedmiotu umowy (nie 

wcześniejszej niż data wejścia w życie właściwych przepisów). 

5. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Wykonawca, zobowiązany jest on załączyć do 

wniosku, o którym mowa w ust. 4, dokumenty uzasadniające zmianę kosztów wykonania zamówienia oraz 

wysokość tej zmiany, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie części przedmiotu umowy, do których zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług, wraz z określeniem wynagrodzenia netto i brutto za wykonanie tej części przedmiotu 

umowy (tak przed, jak i po zmianie) - w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, 

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń pracowników, biorących udział w realizacji umowy (ze wskazaniem 

wysokości wynagrodzenia dotychczasowej i po zmianie lub wysokości stawki godzinowej wynagrodzenia 

dotychczasowej i po zmianie), do których zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę lub przepisów o minimalnej stawce godzinowej, wraz z określeniem części 

wynagrodzenia każdego z tych pracowników odpowiadającej zakresowi prac związanych z realizacją 

przedmiotu umowy - w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 2, 

3) pisemne zestawienie wynagrodzeń osób biorących udział w realizacji umowy (ze wskazaniem wysokości 

dotychczasowej i po zmianie), podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, do których zastosowanie znajdzie zmiana przepisów o zasadach podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub przepisów o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne, wraz z podaniem kwot składek uiszczanych na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie 

zdrowotne oraz określeniem części wynagrodzenia każdej z tych osób odpowiadającej zakresowi prac 

związanych z realizacją przedmiotu umowy - w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 3; 

4) pisemne zestawienie uwzględniające uzasadnioną sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego, 

wynikającą z wpłat dokonywanych przez Wykonawcę do pracowniczych planów kapitałowych wraz z 

podaniem podstawy oraz sposobu wyliczenia ww. kosztów - w przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 

pkt 4. 

6. Jeżeli z wnioskiem o dokonanie zmiany wynagrodzenia występuje Zamawiający, jest on uprawniony do żądania 

od Wykonawcy przedstawienia dokumentów, z których będzie wynikać, w jakim zakresie okoliczności, o których 

mowa w ust. 3, mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, w tym przedłożenia odpowiednich zestawień, o 

których mowa w ust. 5, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni od dnia 

otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania Zamawiającego. W przypadku uchybienia wyznaczonemu 

terminowi. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umową w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki. 
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7. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 1, zmianie nie ulegnie wynagrodzenie netto, natomiast 

wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie o kwotę wynikającą ze zmiany stawki podatku od towarów i usług. Zmiana 

będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanego od dnia, od którego zmianie uległ 

bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy (nie wcześniej niż od daty wejścia w życie właściwych przepisów) 

oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do którego zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 

towarów i usług. 

8. W przypadku przesłanek, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, zmianie ulegnie wyłącznie wynagrodzenie należne za 

wykonanie tych części przedmiotu umowy, w odniesieniu do których nastąpiła zmiana kosztów Wykonawcy w 

związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, wysokość minimalnej stawki godzinowej lub zmieniających zasady podlegania ubezpieczeniom 

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawek składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, lub zmieniających zasady dokonywania przez podmioty zatrudniające i zarazem uczestniczące w 

wykonaniu zamówienia publicznego, wpłat na pracownicze plany kapitałowe, od dnia, od którego zmianie uległ 

bądź ulegnie koszt realizacji przedmiotu umowy (nie wcześniej niż od daty wejścia w życie właściwych 

przepisów). 

9. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom 

wykonujący przedmiot umowy, podlegającym obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu 

zdrowotnemu. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 

oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

10. W przypadku przesłanki, o której mowa w ust. 3 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę 

odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia osobom 

wykonującym przedmiot umowy, zarazem objętym pracowniczym planem kapitałowym. Kwota odpowiadająca 

zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 

realizacją przedmiotu umowy. 

11. Strona, której przedłożono wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu okoliczności wskazanych w 

ust. 3, ma prawo odmowy wyrażenia zgody na proponowaną zmianę, odpowiednio w całości lub części, 

wyłącznie jeżeli Strona wnioskująca nie wykazała w sposób wskazany w ustępach powyższych wysokości zmiany 

kosztów realizacji umowy, w szczególności zaś gdy zmiana przepisów w zakresie wskazanym w ust. 3 nie ma 

wpływu na zmianę kosztów realizacji umowy. 

12. Strona, która otrzymała od drugiej Strony wniosek w przedmiocie zmiany wynagrodzenia z powodu okoliczności 

wskazanych w ust. 3, ma obowiązek przedłożenia Stronie wnioskującej pisemnej odpowiedzi na wniosek, ze 

wskazaniem, w jakim zakresie wyraża zgodę na wnioskowaną zmianę, oraz uzasadnieniem odmowy uznania 

zasadności wniosku, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Brak złożenia w wymaganym terminie 

odpowiedzi na wniosek jest równoznaczny z jego akceptacją w całości. 

13. Zmiana wynagrodzenia wymaga aneksu do umowy, sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Aneks zostanie zawarty w zakresie wyrażonej zgody na wnioskowaną zmianę, w terminie 14 dni licząc od dnia 

przedłożenia odpowiedzi na wniosek lub upływu terminu na przedłożenie odpowiedzi na wniosek, zgodnie z 

ust. 6. 

14. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

15. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

16. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy. 

17. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w ust. 1. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 

18. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

19. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy jest zgoda obu stron umowy. 
 

§ 18 

Klauzula poufności 

1. Projektant zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych 
od Zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
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2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Projektanta od Zamawiającego, 
w szczególności informacji niejawnych może nastąpić wyłącznie wobec podmiotów uprawnionych na podstawie 
przepisów obowiązującego prawa i w zakresie określonym niniejszą umową. 

3. Projektant odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, 
zbycie lub oferowanie dci zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom niniejszej 
umowy. 

4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 i 3. wiąże Projektanta również po wykonaniu umowy lub rozwiązaniu 
niniejszej umowy, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach 
dotyczących ochrony informacji niejawnych. 

5. Wykonawca oświadcza, że wobec Pełnomocnika Wykonawcy, osób fizycznych wskazanych w umowie, osób 
fizycznych zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę przy realizacji niniejszej umowy, osób 
fizycznych działających w imieniu podmiotów trzecich, udostępniających zasoby w ramach realizacji niniejszej 
umowy, osób fizycznych działających w imieniu podwykonawców realizujących część przedmiotu umowy lub 
innych osób fizycznych – wykonujących lub które będą wykonywać czynności związane z realizacją 
przedmiotowej umowy, wykonał obowiązki informacyjne wynikające z 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 – RODO Dz. Urz. UE. L Nr 119 str. 1). 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych oraz przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego. 

2. Ewentualne sprawy sporne powstałe na tle wykonywania umowy rozstrzygane będą przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony deklarują, że spory wynikłe na tle niniejszej umowy będą próbowały uregulować polubownie w drodze 
negocjacji i przy uwzględnieniu słusznych racji stron. 

 
§ 20 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 
 
 

 
………………………………………………….   ………………………………………………….. 

 


