
 

UMOWA Nr …………/2015 

 

zawarta w Opolu w dniu ………….. 2015 roku, pomiędzy Miastem Opole – Miejskim Ośrodkiem 

Sportu i Rekreacji w Opolu, ul. Barlickiego 13, 45-083 Opole, zwanym dalej Zamawiającym,  

NIP:754-033-77-29, 

reprezentowanym przez: 

Przemysława Zycha – Dyrektora  

 

a 

 ………………………………………………………………….., z siedzibą w …………………………………, zwanym dalej 

Wykonawcą,  

reprezentowaną przez: 

……………………………………………………, 

zwanymi także w Umowie każdy z osobna „Stroną” lub łącznie „Stronami”, 

w wyniku przeprowadzonej procedury udzielania zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13,  

Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429) o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Wykonawca przyjmuje do realizacji w ramach zadania budżetowego pn. „SZTUCZNE LODOWISKO 
„TOROPOL” – DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDYNKU ZAPLECZA – II ETAP. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część Umowy. 
3. Realizacja zadania przeprowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami 

i innymi przepisami w tym zakresie, w szczególności zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. 2013, 1409 z pózn. zm.) oraz aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie 
art. 31 ust. 4 - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047; dalej: Prawo 

zamówień publicznych), w szczególności 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. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.), 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 r. poz. 462) oraz 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. Nr 130, poz. 1389). 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z uwzględnieniem postanowień 

zawartych w art. 29 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, tj. przedmiotu zamówienia nie można 
opisywać poprzez wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. W przypadku, gdy 

zastosowanie ww. jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany 
jest wskazać w dokumentacji projektowej parametry urządzeń i materiałów równoważnych. 

 

§ 2 

1. Ilekroć w umowie występuje określenie „dokumentacja projektowa”, należy przez to rozumieć 

projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z innymi dokumentami uzupełniającymi, 
stanowiącymi łącznie podstawę do złożenia wniosku i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę 

oraz umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień 

publicznych na roboty budowlane. 

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje:  

Wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu do zatwierdzenia w terminach określonych w § 4 ust. 1 

2.1. ekspertyzy stanu technicznego obiektu oraz infrastruktury technicznej, 
2.2. szczegółowej inwentaryzacji obiektu, 

2.3. opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego; 
2.4. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej obejmującej m.in.: 

2.4.1. projekt budowlany wraz z włączeniem komunikacyjnym, projekty przyłączy do 

obiektu, 
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2.4.2. projekty wykonawcze, m.in.: projekty zagospodarowania terenu, infrastruktury, dróg 
wewnętrznych i parkingów oraz organizacji ruchu, zieleni, rozwiązań budowlano- 

konstrukcyjnych i materiałowych, wnętrz, detali architektonicznych oraz urządzeń 

budowlanych, instalacji i wyposażenia technologicznego,  

2.4.3. projekty architektoniczne wnętrz, 

2.4.4. projekt rozwiązań akustycznych, 

2.4.5. wszelkie projekty dotyczące wyposażenia technologicznego obiektu, wraz ze 
specyfikacjami technicznymi wszelkich maszyn, instalacji i urządzeń, 

2.4.6. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

2.4.7. informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

2.4.8.  szczegółowy przedmiar robót budowlanych, wraz z kosztorysem inwestorskim 
sporządzonym na podstawie dokumentacji projektowej, 

2.4.9. wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa, w szczególności  

dokumentacje: geotechniczną geologiczno-inżynierską i inne; 
2.5. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę 

oraz uzyskania innych wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń oraz dokonania 
zgłoszeń; 

2.6. udzielania Zamawiającemu w okresie realizacji inwestycji bieżących wyjaśnień co do 

dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań w szczególności udzielanie 
odpowiednich bieżących wyjaśnień na zapytania uczestników postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w zakresie dotyczącym 
dokumentacji projektowej. 

3. Przedmiot umowy będzie realizowany w następujących etapach: 

3.1. I etap: wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu wraz z jego istniejącą infrastrukturą 

techniczną 

3.2. II etap: szczegółowa inwentaryzacja obiektu, 

3.3. III etap:  opracowanie koncepcji oraz ekspertyzy technicznej wpływu planowanej rozbudowy 

z przebudową i nadbudową na konstrukcję istniejącego obiektu, 

3.4 IV etap: Opracowanie wniosków i złożenie ich celem uzyskania warunków technicznych od 

poszczególnych gestorów sieci oraz innych niezbędnych do realizacji zadania, 

3.5 V etap: Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej w zakresie projektu 

budowlanego oraz wykonawczego.  

4. Dokumentacja projektowa, objęta przedmiotem umowy powinna być kompletna z punktu widzenia 
celu, jakiemu ma służyć, spójna i skoordynowana we wszystkich specjalnościach (branżach) 

wchodzących w jej skład, w tym w szczególności powinna umożliwiać: 

4.1. uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę, 

4.2. przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie robót 
budowlanych z możliwością ich etapowania, 

4.3. zrealizowanie zadania inwestycyjnego, 

4.4. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 

5. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco oraz ostatecznie, w formie protokołu, uzgodnić 
dokumentację, o której mowa w ust. 2 umowy z przedstawicielami Zamawiającego. 

6. Zmiany wprowadzane w trakcie uzgodnień nie mogą prowadzić do ograniczenia lub zmiany funkcji 
inwestycji. Wykonawca ma obowiązek wprowadzenia zmian w przedłożonej do uzgodnienia 

dokumentacji projektowej zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, a jeżeli te zalecenia są niezgodne 
z przepisami prawa, z zasadami wiedzy technicznej lub mogą wyrządzić szkodę, może od nich 

odstąpić informując Zamawiającego o przyczynach odstąpienia. 

7. Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji projektowej z należytą starannością, w sposób 
zgodny z ustaleniami zawartymi w umowie oraz w innych decyzjach odnoszących się do tej 

inwestycji, z przepisami prawa, a także z obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. Wykonana dokumentacja projektowa będzie wzajemnie skoordynowana technicznie 
kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zawierać będzie opinie, uzgodnienia, zgody 

i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów dla odpowiednich składników dokumentacji,  
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a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet danego składnika przedmiotu 
umowy. W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane (materiały  

i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. 

8. Zamawiający wymaga zastosowania w projekcie przez Wykonawcę optymalnych rozwiązań 
konstrukcyjnych, materiałowych i kosztowych w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych 

standardów dla tego typu obiektów, w szczególności standardu energetycznego, uwzględniających 

niskie koszty eksploatacji. 

9. Za zgodność przedmiaru robót z projektem odpowiada Wykonawca. W razie zapytań, wniesienia 
odwołań przez uczestników postępowania w trakcie trwania procedur o udzielanie zamówień 

publicznych na wybór wykonawców robót budowlanych, Wykonawca jest zobowiązany w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 do udzielania Zamawiającemu odpowiedzi i wyjaśnień 

dotyczących dokumentacji projektowej, niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu dwóch dni 

roboczych od otrzymania zapytania drogą faksową elektroniczną lub w formie pisemnej od 
Zamawiającego. 

10. W przypadku uznania przez Wykonawcę, iż konieczne jest wprowadzenie zmian do dokumentacji 
projektowej stanowiących istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub 
innych warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca wystąpi z wnioskiem o decyzję pozwolenia 

na budowę lub jej zmianę w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6.   

11. Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacją robót do czasu 
wykonania przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektową. Nadzór autorski obejmuje  
w szczególności:  

a) nadzór nad zgodnością wykonawstwa z dokumentacją projektową w zakresie rozwiązań 

użytkowych, technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń,  

b) wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku 

realizacji poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, 

uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na 

dokumentację projektową,  

c) uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie 

materiałów i konstrukcji, rozwiązań technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o 

jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

d) opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub zamawiającego propozycji rozwiązań 

zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań 

występujących w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub 

nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt 

zastosowania nowych nie zwiększy kosztów zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań 

musi być zaakceptowane przez Zamawiającego,  

e) ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie 

zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami,  

f) dokonaniu zmian rozwiązań projektowych – na żądanie Zamawiającego,  

g) udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i 

procedurach rozruchu oraz końcowym odbiorze zadania,  

h) poprawiania błędów projektowych, likwidacji kolizji między branżami lub uzupełnienia 

rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej  

i) kontrolę realizacji robót zgodnie z projektem, akceptacje wprowadzonych zmian, udział w 

spotkaniach i naradach, udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu oraz Wykonawcy robót. 

12. W związku z pełnieniem nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do udziału w 
spotkaniach roboczych, przeprowadzenia wizyt na budowie w trakcie realizacji robót na wniosek 

Zamawiającego, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy. 

13. Wykonawca ma obowiązek sprawować nadzór autorski, o którym mowa w ust. 10 bez prawa do 

odrębnego wynagrodzenia w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6. 
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§ 3 

MATERIAŁY POMOCNICZE 
1. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację, decyzje oraz opracowania 

dotyczące obiektu. 

2. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw w celu uzyskania uzgodnień, decyzji  
i opinii. Wszystkie konieczne dla realizacji przedmiotu umowy, badania, ekspertyzy i opinie 

Wykonawca wykona we własnym zakresie w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 umowy. 

 
§ 4 

TERMINY UMOWNE 
1. Strony ustalają następujące terminy wykonania przedmiotu umowy: 

a) etap I – do 2 tygodni od dnia podpisania umowy 
b)  etap II - do 3 tygodni od dnia podpisania umowy 

c) etap III – do 4 tygodni od dnia podpisania umowy  

Ilość dni skracających termin realizacji III etapu: …….. 

d) etap IV – do 7 tygodni od dnia podpisania umowy pomniejszony o ilość dni skracających 

termin realizacji III etapu. 
e) etap V - do 20 grudnia pomniejszony o ilość dni skracających termin realizacji III etapu. 

2. W przypadku, gdy okaże się, że nie jest możliwym zrealizowanie umowy w terminach określonych 

powyżej, z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, np. z uwagi na przedłużającą się procedurę w 
organach administracyjnych, o okres ten zostanie przedłużony termin wykonania umowy. 

3. W przypadku nie realizowania przedmiotu umowy w terminach umownych z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy. 

 

§ 5 

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 
1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

1.1. ekspertyzę stanu technicznego obiektu oraz infrastruktury technicznej – w 3 egzemplarzach 
1.2. szczegółowa inwentaryzacja obiektu – w 3 egzemplarzach  

1.3. program funkcjonalno-użytkowy – w 3 egzemplarzach 
1.4. szacunkowy koszt realizacji zadania – w 3 egzemplarzach    

1.5. projekty budowlane (PB) w zakresie uwzględniającym specyfikę robót, wraz z projektem 

zagospodarowania terenu, infrastruktury sieciowej - w 5 egzemplarzach, 
1.6. uzyskane decyzje, odstępstwa, opinie itp. - w 1 egzemplarzu, 

1.7. decyzje pozwolenia na budowę - w 1 egzemplarzu, 
1.8. projekty wykonawcze (PW), uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie 

i stopniu dokładności niezbędnym do zrealizowania robót - w 3 egzemplarzach, 

1.9. przedmiary robót ze wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych - w 2 egzemplarzach, 

1.10. kosztorys inwestorski –  w 2  e g z e m p l a r z a c h ,  
1.11. zbiorcze zestawienie koszów budowy- w 2 egzemplarzach, 

1.12. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 2 egzemplarzach, 
1.13. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w 2 egzemplarzach, 

1.14. pozwolenia, decyzje, uzgodnienia, opinie uzyskane w toku realizacji przedmiotu zamówienia 

- w 1 egzemplarzu. 
2. Dokumentacja sporządzona będzie w języku polskim. Całość dokumentacji należy dodatkowo 

przekazać w wersji elektronicznej (płyty CD, format PDF, DWG lub inny format uzgodniony  
z Zamawiającym) – 1 komplet do każdego z etapów. 

3. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca sporządzi dodatkowe egzemplarze dokumentacji  

w całości lub we wskazanej przez Zamawiającego części. W takim wypadku Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania na rzecz Wykonawcy zwrotu uzasadnionych kosztów powielenia 

składników dokumentacji projektowej. 
4. Wykonawca opatrzy dokumentację projektową, jak również jej składniki stanowiące przedmiot 

odbioru, w pisemne oświadczenie projektanta i osoby sprawdzającej, że dostarczona 
dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy 
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technicznej w tym, że: dokumentacja jest kompletna, skoordynowana w zakresie wszystkich 
branż, dokumentacja spełnia wymagania użytkowe, oraz że dokumentacja nadaje się do 

prawidłowego wykonania robót, a projekt podaje rozwiązania szczegółowe umożliwiające 
realizacje robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień,  

 

5. Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej stosownie do przepisów ustawy 
Prawo budowlane. 

 
6. Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z przedłożonym każdym etapem prac  

w terminie do 7 dni roboczych (wyjątek stanowi etap IV- dokumentacja projektowo-wykonawcza, 

z którą Zamawiający zapozna się w terminie 14 dni roboczych) od daty złożenia jej przez 
Wykonawcę i do dokonania w tym terminie jej odbioru. 

W razie stwierdzenia istnienia w programie funkcjonalno-użytkowym lub dokumentacji 
budowlanej i wykonawczej wad lub braków, Zamawiający odmówi odbioru i wniesie uwagi  

w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek, zgodnie z uwagami 
Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od ich zgłoszenia, a w uzasadnionych 

przypadkach termin ten ulegnie wydłużeniu do 10 dni roboczych, a następnie do ponownego 

przedłożenia dokumentacji do odbioru.  
7. Zamawiający przystępuje do czynności odbioru w odniesieniu do poprawionej koncepcji lub 

dokumentacji projektowej i dokonuje odbioru w terminie 5 dni roboczych, jeżeli wskazane wady  
i braki zostały usunięte. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie protokół zdawczo - odbiorczy 

podpisany przez Strony. 

8. Realizacja każdego kolejnego etapu wymaga uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego na 
jego realizacje. 

9. Dokonanie odbioru nie pozbawia Zamawiającego prawa zgłaszania zastrzeżeń z tytułu wad 
przekazywanej dokumentacji projektowej lub przyjętych przez Wykonawcę błędnych rozwiązań 

oraz dochodzenia roszczeń z tego samego tytułu. 
10. O wszelkich wadach i brakach dokumentacji projektowej, w tym dotyczących walorów 

funkcjonalnych przyjętych przez Wykonawcę rozwiązań, dostrzeżonych przez Zamawiającego  

w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub w trakcie realizacji inwestycji prowadzonej na 
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie 

pisemnej. Wykonawca dokumentacji zobowiązany jest zobowiązany będzie usunąć w terminie 7 
dni kalendarzowych od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o powstałych uchybieniach, 

własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

 
§6 

WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w wysokości brutto 

………………… zł (słownie: ……………………………………………………………………….) w tym podatek 

VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje: 

2.1. Wynagrodzenie za realizację etapu I w kwocie brutto ……………………. zł 

2.2. Wynagrodzenie za realizację etapu II w kwocie brutto …………………... zł 

2.3. Wynagrodzenie za realizację etapu III w kwocie brutto ………………….. zł 

2.4. Wynagrodzenie za realizację etapu IV w kwocie brutto ……………………zł 

2.5. Wynagrodzenie za realizację etapu V w kwocie brutto ……………………zł 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy 
łącznie z kosztami pozyskania niezbędnych ekspertyz, decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, badań 

oraz opłat administracyjnych. 

4. Strony postanawiają, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na podstawie 
bezusterkowego wykonania umowy, co zostanie potwierdzone przez Strony stosownymi 

protokołami odbioru.  

§7 
SPOSÓB ZAPŁATY 

1. Rozliczenia finansowe za wykonanie przedmiotu umowy będą dokonywane na podstawie faktur 
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wystawionych przez Wykonawcę w następujący sposób: 

1) etap I za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt 3.1 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwotę wynagrodzenia określoną w § 6 ust. 2 pkt. 2.1 płatne w terminie 21 dni od 

daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem 
zdawczo - odbiorczym, o którym mowa w § 5 ust.6 umowy; 

2) etap II za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt 3.2 Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy kwotę wynagrodzenia określoną w § 6 ust. 2 pkt. 2.2 płatne w terminie 28 dni od 
daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury wraz z podpisanym przez Strony protokołem 

zdawczo - odbiorczym, o którym mowa w § 5 ust.6 umowy; 

3) etap III za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3 pkt 3.3 Zamawiający 

zapłaci Wykonawcy kwotę wynagrodzenia określoną w § 6 ust. 2 pkt. 2.3 płatne w terminie 21 

dni od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury wraz z podpisanym przez Strony 
protokołem zdawczo - odbiorczym, o którym mowa w § 5 ust.6 umowy; 

4) etap IV: 

a) za wykonanie przedmiotu umowy w części określonej w § 2 ust. 3 pkt 3.4, (bez uzyskania 
decyzji pozwolenia na budowę), Zamawiający zapłaci Wykonawcy 80% wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 2 pkt 2.4 umowy - płatne w terminie 21 dni od daty doręczenia 

Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury wraz z podpisanym przez Strony 
protokołem zdawczo - odbiorczym, o którym mowa w § 5 ust. 6 umowy, 

b) 20% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2 pkt 2.4 umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy po przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę - 
płatne w terminie 21 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej 

faktury wraz z protokołem przekazania decyzji; 
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy. 

 

§8 
WSPÓŁPRACA 

1. Strony zobowiązują się współdziałać w sprawach objętych umową. W tym celu: 

1.1. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o przebiegu prac objętych umową 
w formie uzgodnionej z Zamawiającym, 

1.2. Zamawiający zobowiązuje się udzielać niezbędnych i kompletnych informacji i wyjaśnień 

związanych z projektem i realizacją zamierzenia inwestycyjnego, 
1.3. Zamawiający upoważni osobę wskazaną przez Wykonawcę do występowania w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego, w celu uzyskania opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych (w tym 
decyzji lokalizacyjnej oraz o pozwoleniu na budowę), 

1.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie dysponowania terenem na cel 

budowlany. 
2. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona lub nienależycie wykona przedmiot umowy, 

Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie prac objętych umową innemu podmiotowi na koszt  
i ryzyko Wykonawcy. Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy 

Wykonawca w terminach wynikających z umowy nie usunie wad lub nie uzupełni braków 
przedmiotu umowy. 

 
§ 9 

PODWYKONAWCY 
1. Wykonywanie prac przy pomocy podwykonawców wymaga zgody Zamawiającego na zawarcie 

przez Wykonawcę z podwykonawcami pisemnych umów. Zamawiający w ciągu 14 dni wyraża taką 

zgodę lub sprzeciw na zawarcie umowy z danym podwykonawcą. 

2. Brak w powyższym terminie zgody lub sprzeciwu na piśmie ze strony Zamawiającego będzie 
traktowany, jako zgoda na zawarcie ważnej umowy/umów Wykonawcy z podwykonawcami  

i powstanie odpowiedzialności solidarnej Zamawiającego, jeżeli świadczenie podwykonawcy 
określone w umowie zostanie w pełni wykonane. 

3. Fakturowanie prac wykonanych w podwykonawstwie następować będzie za pomocą faktury 
Wykonawcy z następującymi załącznikami: 
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a) kserokopia faktury podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę; 

b) kserokopia protokółu odbioru robót potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę 
wykonanych w podwykonawstwie wskazujący wydzielone elementy robót wykonane przez 

Podwykonawcę (ów), 

c) cesja przelewu wierzytelności płatności faktury na podwykonawcę ze wskazaniem banku oraz 
numeru konta bankowego podwykonawcy. 

4. Zapłata faktury podwykonawcy nastąpi bezpośrednio na rachunek bankowy podwykonawcy. 
5. Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie przez podwykonawców kolejnych wykonawców. 

6. Odpowiedzialność solidarna Zamawiającego nie rozciąga się na umowy pozostałe zawierane przez 

Wykonawcę; umowy te nie są umowami z podwykonawcami. 
7. Zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy i Podwykonawców nie mogą przekroczyć 

wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy. 
 

§ 10 
KARY UMOWNE 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminów określonych w § 4 
ust. 1 z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 0,1 % odpowiedniego składnika wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 2 pkt 
2.1-2.4 za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie w usunięciu wad lub braków 

stwierdzonych przy odbiorach przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,5 % 
odpowiedniego składnika wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 2 pkt 2.1-2.4 umowy za 

każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 
lub rękojmi. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nie wykonanie obowiązków przewidzianych 

umową w kwocie 1000 zł. za każde stwierdzone naruszenie nie więcej jednak niż do kwoty 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w §6.  Przed naliczeniem kary umownej 

Zmawiający jest zobowiązany do wezwania Wykonawcy do wykonania umowy z wyznaczeniem co 
najmniej 3-dniowego terminu po upływie, którego Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty 

Zmawiającemu na pierwsze żądanie kary umownej w wysokości stwierdzonych naruszeń.   
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia 

od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego  
w § 6 ust. 1 umowy. Powyższe nie narusza uprawnienia Zamawiającego do naliczenia kar 

umownych z tytułu opóźnienia w wykonaniu umowy, jeżeli opóźnienie miało miejsce. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych prawa cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość naliczonych kar 

umownych. 
6. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 

Zamawiający ma prawo wezwać Wykonawcę do zapłaty kar w wyznaczonym terminie albo potrącić 
karę umowną wraz z odsetkami z wierzytelności Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy.  
 

§11 
RĘKOJMIA I GWARANCJA 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace. Okres gwarancji biegnie od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego IV etapu i kończy się z upływem 60 miesięcy od 

daty przekazania przedmiotu umowy. 

2. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona  
w ten sposób, że termin rękojmi za wady upływa wraz z wygaśnięciem gwarancji, o której mowa  

w ust. 1. 
3. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym wynosić będzie  

7 dni, chyba, że ze względu na uzasadnione przypadki Strony postanowią inaczej. 

4. Ilekroć Wykonawca na podstawie gwarancji lub rękojmi obowiązany będzie do usunięcia wad 
wykonanych prac (wad przedmiotu umowy) już po dacie zrealizowania inwestycji, dokona on tego 
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poprzez sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie pozwalającym na wykonanie robót 
budowlanych niezbędnych do usunięcia wszelkich konsekwencji tych wad. 

 
§ 12 

UBEZPIECZENIE 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

działalności projektowej objętej przedmiotem niniejszej umowy, na minimalną sumą ubezpieczenia 

600 000 zł na wypadek błędów lub braków w dokumentacji, powodujących dla Zamawiającego 
skutki finansowe. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić trwanie ubezpieczenia przez cały okres 

wykonywania niniejszej umowy, aż do upływu okresu rękojmi określonego w § 11 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

2. Jeżeli w chwili zawarcia umowy Wykonawca jest ubezpieczony na okres krótszy niż określony  

w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania odpowiednich przedłużeń okresu ochrony 
ubezpieczeniowej i przedkładania Zamawiającemu dokumentów ubezpieczenia na kolejne okresy - 

niezwłocznie - jednak nie później niż na 3 dni robocze przed datą wygaśnięcia dotychczasowego 
ubezpieczenia. 

3. W przypadku zmniejszenia sumy ubezpieczenia o wysokość wypłaconego odszkodowania lub kary, 

Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia tak, aby w całym okresie, o którym mowa w ust. 
1, suma ta wynosiła 600 000 zł 

4. W przypadku dokumentu ubezpieczenia sporządzonego w języku obcym należy przedłożyć jego 
tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. 

 
§ 13  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości 

wynagrodzenia, w formie: gwarancji ubezpieczeniowej, najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie zgodnie z art. 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

w powiązaniu z § 11 ust.1 niniejszej umowy.  

 
§ 14 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROJEKTANTA, PRAWA AUTORSKIE 
 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za poprawność techniczną rozwiązań stosowanych  

w dokumentacji projektowej i ich pełną zgodność z przepisami prawa polskiego. 
2. Dokumentacja projektowa wykonana w związku z realizacją niniejszej umowy jest utworem  

w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i w związku  
z powyższym jest chroniona prawem autorskim. 

3. Z chwilą podpisywania protokołów zdawczo-odbiorczych Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
autorskie prawa majątkowe do dokumentacji stworzonej w ramach niniejszej umowy, w tym 

programu funkcjonalno-użytkowego oraz dokumentacji budowlanej i wykonawczej wykonanej 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w tym do wszystkich egzemplarzy, na których została 
ona utrwalona. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian, oraz na wyrażanie przez 
Zamawiającego zgody na dokonywanie zmian w utworach wykonanych na podstawie niniejszej 

umowy lub w ich częściach według uznania Zamawiającego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie przez Zamawiającego z opracowań 
utworów wykonanych na podstawie niniejszej umowy lub z opracowań ich części. 

6. Wykonawca przy przeniesieniu praw autorskich (tj. przy podpisaniu protokołu zdawczo-
odbiorczego) będzie składał oświadczenie, iż prawa do dokumentacji projektowej istnieją i że 

zostały przez niego nabyte, w zakresie, w jakim są przenoszone na Zamawiającego na mocy 
niniejszej umowy, oraz że przekazywany utwór jest wolny od wad prawnych i nie naruszy 

jakichkolwiek praw osób trzecich (prawo autorskie, prawa własności przemysłowej). W przypadku 

naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, Wykonawca: 
a) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych, a w 

przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 
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stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 
postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
b) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 
7. Wykonawca zezwala na korzystanie z całości lub dowolnej części dokumentacji projektowej dla 

potrzeb Zamawiającego. 
8. Wykonawca oświadcza ponadto, że w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części, 

rozwiązania umowy lub zaistnienia innych okoliczności skutkujących niemożnością wywiązania się 

przez Wykonawcę ze zobowiązań z niej wynikających, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 
majątkowe do  tej części dokumentacji projektowej, jaka dotychczas została wykonana, w zakresie 

umożliwiającym kontynuowanie prac projektowych przez osobę trzecią a następnie wykorzystanie 
tak dokończonej dokumentacji projektowej do potrzeb Zamawiającego 

9. Nabycie autorskich praw majątkowych, o których mowa powyżej nie jest ograniczone czasowo lub 
terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

 
§15 

POSTANOWIENIA DODATKOWE 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają dla swej ważności, formy 

pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zachowaniem ograniczeń zawartych w art. 

144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 

4. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 3 niniejszego paragrafu Zamawiający ma prawo 

do odstąpienia od umowy po każdym zakończonym etapie prac, przy czym Wykonawcy nie 
przysługuje w związku z tym prawo do domagania się wynagrodzenia lub odszkodowania za prace 

jeszcze niewykonane.  
5. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu 

Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia 

od umowy. 
6. Wszelkie zmiany rzeczowe i finansowe, lub uzupełnienie niniejszej umowy wymagają formy 

pisemnej, mogą być dokonane po uprzednim uzgodnieniu przez obie strony.  
 

§ 16 
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 17 

Ewentualne spory wynikające z warunków realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
Powszechny w Opolu. 

§ 18 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 
 

 
 

ZAMAWIAJACY:        WYKONAWCA: 


