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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Znak sprawy: RP VI WBA 261. 6 . 2018 

 

Wzór umowy 

Zawarta w Łodzi dnia …………….2018 r. pomiędzy: 

Skarbem Państwa Prokuraturą Regionalną z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 151, 90- 950 

Łódź, NIP 725- 21-23-846, Regon 363879011, zwaną dalej Zamawiającym, w imieniu, której działa: 

Jarosław Szubert - Prokurator Regionalny w Łodzi, - ilekroć w treści umowy jest mowa  

o Zamawiającym, rozumie się przez to Prokuraturę Regionalną w Łodzi lub Inwestora Zastępczego 

a 

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

z siedzibą………………………………………………………………………………………... 

NIP …………………………… Regon ………………………………………………………... 

zwanym dalej Wykonawcą w imieniu, której działa: 

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

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

w wyniku dokonania przez  Zamawiającego wyboru oferty w  postępowaniu  prowadzonym trybie 

przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie 

kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

decyzji pozwolenia na roboty budowlane oraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w ramach 

zadania pn. „Przebudowa budynku oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby dwóch 

wydziałów  Prokuratury  Regionalnej  w Łodzi”. Strony zawierają umowę o następującej treści:  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na roboty budowlane 

oraz z usługą pełnienia nadzoru autorskiego w ramach zadania pn. „Przebudowa budynku 

oraz garaży przy ul. Lipowej 81 w Łodzi na potrzeby dwóch wydziałów  Prokuratury  

Regionalnej  w  Łodzi”.  

2. Przedmiot umowy realizowany będzie w trzech etapach: 

2.1. ETAP I – opracowanie trzech wariantów koncepcji adaptacji budynku i przedstawienie propozycji 

projektu i wizualizacji każdej z nich Zamawiającemu wraz ze wstępną wyceną inwestycji. 

Zamawiający wybierze jedną z trzech propozycji. 

2.2. ETAP II – opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na podstawie wybranej przez 

Zamawiającego koncepcji, wraz z pozyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień-opinii oraz 

decyzji administracyjnych zatwierdzających projekty budowlane i udzielających pozwolenia na 

wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego. 

2.3. ETAP III – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji w podziale na dwa okresy:  

a) w okresie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót  budowlanych 

i wyposażenia, 
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b) w okresie realizacji robót budowlanych i dostaw wyposażenia  

3. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca wykona inwentaryzację 

budynku przy ul. Lipowej 81 w Łodzi i przedstawi Zamawiającemu Orzeczenie o stanie 

technicznym budynku. 

4. Zamawiający informuje, że dokonał wyłonienia Inwestora Zastępczego w celu prowadzenia 

powyższej inwestycji w jego imieniu.  

 

§ 2 

Zakres przedmiotu zamówienia 

1. Zakres rzeczowy umowy obejmuje: 

1.1. Opracowanie trzech wstępnych propozycji koncepcji architektoniczno-technologicznych wraz ze 

wstępną wyceną obejmującą roboty budowlane, roboty instalacyjne w poszczególnych branżach 

oraz wizualizację aranżacji i wystroju wnętrz. Koncepcja stanowiąca I ETAP inwestycji prac 

projektowych będzie realizowana z uwzględnieniem wytycznych pozyskanych od Zamawiającego 

i Inwestora Zastępczego. Po przedstawieniu trzech wariantów koncepcji architektoniczno-

technologicznej, Zamawiający wybierze jedną, na podstawie której realizowany będzie II ETAP 

przedmiotowego zamówienia.  

1.2. Dokumentacja projektowa: 

1.2.1. Projekt budowlany opracowany na podstawie wybranej przez Zamawiającego koncepcji  

o której mowa w ust. 1 pkt. 1.1 umowy, w zakresie zgodnym z wymaganiami ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. 1202 j.t.) i Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. (Dz.U.  

z 2012 poz. 462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 

Opracowania projektowe zostaną wykonane z uwzględnieniem wytycznych zawartych  

w przepisach wewnętrznych Zamawiającego odnoszących się do projektowania i wykonania 

obiektów prokuratury. 

1.2.2. Projekt budowlany prac rozbiórkowych 

1.2.3. Projekt budowlany i wykonawczy architektoniczno-konstrukcyjny 

1.2.4. Projekt aranżacji i wystroju wnętrz 

1.2.5. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji sanitarnych 

1.2.6. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji elektrycznych 

1.2.7. Projekt budowlany i wykonawczy instalacji teletechnicznych 

1.2.8. Projekt zagospodarowania terenu 

1.2.9. Ewentualne inne projekty/opracowania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, ze 

specyfiki przedmiotu zamówienia oraz wytycznych Zamawiającego pozyskanych przez 

Wykonawcę na etapie opracowania dokumentacji projektowej niezbędne do zrealizowania 

robót budowlanych i w rezultacie do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania budynku 

prokuratury.  

1.2.10. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania dla wszystkich branż 

objętych dokumentacją projektową 

1.2.11. Przedmiary robót – opracowania dla wszystkich branż objętych dokumentacją projektową 

1.2.12. Przedmiary – specyfikacje asortymentowo-ilościowe wyposażenia wraz z parametrami 

asortymentu przewidzianego w projekcie 

1.2.13. Kosztorysy inwestorskie – opracowania dla wszystkich branż objętych dokumentacją 

projektową (z odniesieniem do kodów CPV i STWiOR), pozycje kosztorysu muszą być 

zgodne z odpowiednimi pozycjami przedmiarów robót 
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1.2.14. Kosztorysy inwestorskie – wyceny wyposażenia – opracowania sporządzone zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, stanowiące materiał – podstawę do oszacowania 

wartości przedmiotu zamówienia (wyposażenia) w postępowaniach przetargowych 

1.2.15. Sporządzone kosztorysy inwestorskie będą zgodne 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 18, poz. 172) oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 

2004 r. (z późniejszymi zmianami z dnia 23 kwietnia 2010 r.) w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004, Nr 202, poz. 

2072) 

1.3. Uzgodnienia i decyzje w zakresie dokumentacji projektowej: 

1.3.1. Wykonawca uzgodni projekty budowlane z: 

a) Rzeczoznawcą ds. bezpieczeństwa i higieny pracy 

b) Rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż. 

c) Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łodzi 

d) Wszelkie niezbędne uzgodnienia, ewentualne odstępstwa, opinie oraz decyzje 

administracyjne wraz z decyzją udzielającą pozwolenia na wykonanie robót 

budowlanych  

1.3.2. Dla projektów budowlanych i wykonawczych Wykonawca uzyska uzgodnienia 

międzybranżowe, potwierdzone wpisem na karcie uzgodnień międzybranżowych. 

1.3.3. Koncepcje architektoniczno-technologiczne stanowiące ETAP I prac projektowych będą 

realizowane w uzgodnieniu z Zamawiającym i Inwestorem Zastępczym. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wnoszenia uwag/sugestii do poszczególnych koncepcji w terminie 

do pięciu dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy propozycji projektowych do 

uzgodnień.  

1.3.4 Program funkcjonalno-użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do umowy, stanowi materiał 

wyjściowy do sporządzenia trzech wariantów koncepcji adaptacji budynku 

1.3.5. Koncepcja, która zostanie wybrana z trzech zaproponowanych przez Wykonawcę wariantów, 

stanowić będzie materiał wyjściowy do podjęcia dalszych prac projektowych ETAPU II.  

1.4. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji zgodnie z §1 ust. 2 pkt. 2.3. umowy 

1.4.1. Jeżeli w okresie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji (zarówno na 

etapie ogłoszonych postępowań przetargowych jak i w trakcie realizacji robót budowlanych) 

wygaśnie ważność uzgodnień, decyzji administracyjnych i/lub warunków technicznych 

pozyskanych dla inwestycji zgodnie z zapisami §2 ust. 1 pkt. 1.3. umowy, wówczas 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w ramach określonego w umowie wynagrodzenia 

ryczałtowego odnowi wygasłe uzgodnienia/decyzje/warunki techniczne  

i w tym celu (w zależności od potrzeb) wykona dodatkowe egzemplarze dokumentacji 

projektowej w zakresie oraz ilości niezbędnej - wymaganej do dopełnienia wznowionej 

procedury administracyjnej. 

1.4.2. Jeżeli wystąpi taka potrzeba Wykonawca w ramach określonego w § 6 Umowy 

wynagrodzenia ryczałtowego za realizację dokumentacji projektowej na wezwanie 

Zamawiającego, tj. w terminie do 10 dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia 

Wykonawcy o wystąpieniu takiej potrzeby wykona po jednej aktualizacji wszystkich 

kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów – wycen wyposażenia, które posłużą jako 

materiał do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniach   

przetargowych   na   wykonanie   robót   budowlanych i wyposażenie inwestycji. Potrzeba 
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aktualizacji opracowań określonych w § 2 ust. 1 pkt. 10-14 

2. Szczegółowy opis przedmiotu Umowy znajduje się w Programie funkcjonalno-użytkowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

zamówienia (w tym określonymi w SIWZ),  zasadami  współczesnej   wiedzy   technicznej,   

zgodnie   z   obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami państwowymi. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne błędy projektowe i wady popełnione  

w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 Umowy. 

5. Wykonawca  w  trakcie   realizacji   niniejszej  Umowy   zobowiązuje   się   do   współpracy  

z podmiotami uczestniczącymi w procesie inwestycyjnym w szczególności wymagana jest 

współpraca z Zamawiającym, Inwestorem Zastępczym, Inspektorami Nadzoru oraz  

z Wykonawcami robót budowlanych i dostaw wyposażenia. 

6. Wszelkie  dodatkowe  prace  projektowe  w  okresie  sprawowania   nadzoru  autorskiego, 

w tym projekty zamienne (niewynikające z błędów lub braków projektowych) wprowadzane na 

wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany wykonywać w ramach wynagrodzenia 

ryczałtowego określonego w niniejszej umowie. Wszelkie inne zmiany proponowane przez 

Wykonawcę robót budowlanych (niewynikające z błędów lub braków projektowych) nie są 

objęte zakresem realizacji niniejszej Umowy i nie będą finansowane przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za odpowiedni dobór osób wchodzących w skład zespołu 

projektowego. 

8. W razie nienależytego wykonywania czynności przez zespół, o którym mowa w § 2 ust. 7 

Umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany poszczególnych osób w terminie 7 

dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego. 

9. Przedmiot  zamówienia  musi  być  kompletny  z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

tj. musi być wykonany w takiej formule rozwiązań techniczno-technologicznych  

i organizacyjnych, które umożliwiają bezproblemowe i terminowe zakontraktowanie przez 

Zamawiającego projektowanej inwestycji do realizacji. 

§ 3 

Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie kwalifikacje, sprzęt techniczny, wiedzę 

i doświadczenie oraz zasoby ludzkie, aby wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, 

zgodnie z umową, w wyznaczonym terminie, oraz oświadcza, że dokumentacja stanowiąca 

przedmiot umowy zostanie opracowana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć.  

2. Wykonawca ma obowiązek opracowania dokumentacji zgodnie z warunkami zawartymi  

w SIWZ, a sama dokumentacja ma spełniać wszystkie wymagania dotyczące opracowania 

dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz ma być zgodna  

z wymogami Programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowi Załącznik nr 1 do umowy, 

ustawami, aktami wykonawczymi do ustaw, zaleceniami i wytycznymi.  

2.1. Wykonawca ma obowiązek opracowania przedmiotu umowy w sposób zapewniający 

Zamawiającemu jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy zgodnie z dyspozycją art. 29-31  

i art. 33 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3. W ramach ceny ryczałtowej Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich niezbędnych 

pozwoleń, uzgodnień, decyzji, opracowań itp. koniecznych do prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu zamówienia. Wszystkie koszty związane z ich uzyskaniem ponosi Wykonawca. 
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4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poszczególne opracowania, o których mowa w §2 ust. 

1.1. oraz 1.2. w ilości: 

4.1. Trzy warianty koncepcji adaptacji budynku – po 1 szt. każdy z wariantów wersja papierowa + 1 

szt. każdy z wariantów w zapisie elektronicznym 

4.2. Wybrana przez Zamawiającego Koncepcja architektoniczno-technologiczna – po 4 szt. wersja 

papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym 

4.3. Projekty budowlane i wykonawcze (we wszystkich branżach) oraz  ewentualna dokumentacja 

powstała w wyniku wznowionych procedur administracyjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 

1.4. ppkt. 1.4.1. Umowy (opracowania posiadające odnowione przez Wykonawcę 

uzgodnienia/decyzje administracyjne/warunki techniczne) – po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. 

w zapisie elektronicznym na CD (rysunki w formacie pdf i dwg, opisy w formacie pdf i doc) 

4.4. Specyfikacje techniczne  wykonania  i odbioru  robót  budowlanych [ST], Przedmiary robót  

z podziałem na poszczególne branże, Kosztorysy inwestorskie z podziałem na poszczególne 

branże, Wyceny wyposażenia, oraz Ewentualne aktualizacje kosztorysów inwestorskich/wycen 

wyposażenia – po 4 szt. w wersji papierowej + 1 szt. w zapisie elektronicznym (w formacie ATH, 

PDF, doc i/lub zgodnie z  programem  EXCEL (xls)) 

4.5. Projekty, na które Wykonawca pozyskał wymagane przepisami decyzje administracyjne 

udzielające pozwolenia na wykonanie robót budowlanych (opracowania ostemplowane przez 

stosowny Urząd) w tym również powstałe w wyniku wznowionych procedur administracyjnych,  

o  których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.4. ppkt. 1.4.1. Umowy zostaną przekazane Zamawiającemu 

w ilości po 6 szt. wersja papierowa + 1 szt. w zapisie elektronicznym, przy czym na wersję 

papierową składają się: 

4.5.1. po 2 szt. kolorowych kompletnych oryginalnych projektów z pieczątkami urzędowymi 

udzielającymi pozwolenia na budowę 

4.5.2. po 2 szt. kolorowych kompletnych kopii projektów z pieczątkami urzędowymi udzielającymi 

pozwolenia na budowę (wielkości/formaty rysunków, opisów, załączników – jak  

w oryginale) 

4.5.3. po 2 szt. projektów bez pieczątek urzędowych udzielających pozwolenia na budowę 

(wymagane się tu jednak oryginalne pieczątki z podpisami rzeczoznawców uzgadniających 

przedmiotową dokumentację projektową) 

4.6. Projekty, o których mowa w § 3  ust. 5  Umowy Wykonawca przekaże  Zamawiającemu  

w zapisie elektronicznym na płycie CD w formatach, wskazanych w § 3 ust. 4.3-4.5 Umowy. 

Ponadto Wykonawca zeskanuje dokumentację projektową określoną w § 3 ust. 4.5 pkt 4.5.1. 

Umowy (w kolorze) i przekaże ją  Zamawiającemu w zapisie elektronicznym na płycie CD   

w formacie JPG. 

5. W ramach udzielonego zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 

1) wykonania i dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia 

niniejszej umowy, harmonogramu rzeczowo – terminowego prowadzenia prac projektowych, 

oraz jego uzgodnienia z Zamawiającym, 

2) uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania jego pisemnej akceptacji dla poszczególnych 

etapów projektu, wyszczególnionych w harmonogramie rzeczowo – terminowym prac 

projektowych, 

3) uzgadniania z Zamawiającym i uzyskania jego pisemnej akceptacji dla proponowanych przez 

Wykonawcę rozwiązań projektowych, szczegółów technicznych, standardów wykończenia 

i wyposażenia. Uzgodnienia odbywać się będą w drodze roboczych spotkań w siedzibie 

Zamawiającego. Dopuszcza się uzgadnianie rozwiązań projektowych drogą e-mail, jeżeli 

potrzeba ich wprowadzenia pojawi się pomiędzy spotkaniami roboczymi, 



6 
 

4) zapoznania się z dokumentacją archiwalną będącą w posiadaniu Zamawiającego tj: 

ekspertyzy, opinie, projekty, inwentaryzacje, przeglądy techniczne etc.  

6. Zamawiający przekaże Wykonawcy, w dniu podpisania umowy, pełnomocnictwo do 

występowania przed organami administracji, w celu uzyskania wszystkich niezbędnych 

pozwoleń, decyzji, uzgodnień, protokołów itp. koniecznych do prawidłowego zrealizowania 

przedmiotu umowy.  

7. Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z Wykonawcą w celu wykonania umowy, a więc 

udostępnić posiadane dokumenty związane z planowanym przedsięwzięciem oraz uczestniczyć  

w konsultacjach roboczych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace terminowo i bez wad.  

9. W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie do 3 dni 

roboczych liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia. Odpowiedzi udziela się 

pisemnie lub drogą mailową  

2) współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone 

w umowie, 

3) zapłaty należnego wynagrodzenia, 

4) przystąpienia do odbioru przedmiotu zamówienia. 

5) Zamawiający zobowiązany jest współdziałać z Wykonawcą w celu wykonania umowy, a więc 

udostępnić posiadane dokumenty związane z planowanym przedsięwzięciem, uczestniczyć  

w konsultacjach roboczych. 

§ 4 

Terminy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać prace wymienione w umowie w terminie: 

1.1. ETAP I – opracowanie trzech wariantów koncepcji adaptacji budynku i przedstawienie 

propozycji projektu i wizualizacji każdej z nich Zamawiającemu wraz z wstępną wyceną 

inwestycji – do 5 tygodni od daty podpisania Umowy, przy czym w okresie tym Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość wnoszenia  uwag /sugestii  w  terminie  do  pięciu  dni  roboczych  

od   daty  otrzymania od  Wykonawcy  propozycji   projektowej   do uzgodnień,   co   

jednoznacznie   wiąże   się z  koniecznością   bieżącego   korygowania   koncepcji   przez   

Wykonawcę.  Jedna Koncepcja, wybrana  w  I  ETAPIE  i  zaakceptowana  przez  Prokuraturę 

Regionalną będzie stanowiła materiał wyjściowy do podjęcia dalszych prac projektowych 

ETAPU II (w zakresie opracowania dokumentacji budowlanej i wykonawczej). 

1.2. ETAP II – dokumentacja projektowa budowlana i wykonawcza wraz z decyzją pozwolenia na 

budowę – 5 miesięcy od wyboru przez Zamawiającego koncepcji o której mowa w etapie I . 

1.3. ETAP III – Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego  

w następującym podziale czasowym: 

1.3.1. W okresie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót budowlanych tj. od 

oficjalnego ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych do 

momentu podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych; Wykonawca jest  

zobowiązany realizować  czynności i zobowiązania wynikające w tym zakresie z Umowy 

niezależnie od ilości przeprowadzonych/powtórzonych przez Zamawiającego postępowań 

przetargowych. 

1.3.2. przez okres realizacji robót budowlanych i dostaw wyposażenia, tj. od podpisania umowy  

z wykonawcą robót budowlanych d do chwili uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu 

wykonywanego na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy. Wykonawca jest 

zobowiązany realizować czynności  i  zobowiązania  wynikające  w  tym  zakresie  z  Umowy  
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niezależnie od terminu zakończenia robót budowlanych i wydania decyzji pozwolenia na 

użytkowanie, (jeżeli będzie ono wymagane). 

2. Terminem zakończenia realizacji danego etapu przedmiotu umowy jest dokonanie odbioru przez 

Zamawiającego zaopiniowanej pozytywnie przez Komisję Techniczno- Ekonomiczną, 

dokumentacji oraz zakończenie realizacji inwestycji (dla etapu III), potwierdzone podpisanym 

przez strony umowy Protokołem odbioru danego etapu  przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.  

3. Protokół odbioru danego etapu przedmiotu umowy, będzie sporządzony przez Strony po 

uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiającego i powołanych przez Zamawiającego koreferentów, 

jakości i kompletności wykonanej dokumentacji oraz zgodności jej wykonania z umową, 

obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i innymi związanymi, normami oraz 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wykonawca przekaże Zamawiającemu do 

sprawdzenia kompletną dokumentację projektową danego etapu przedmiotu umowy, 

protokolarnie, na co najmniej 10 dni (dla etapów I,II) przed terminem zakończenia danego etapu 

przedmiotu umowy. Zamawiający dokona sprawdzenia w/w dokumentacji oraz przekaże 

Wykonawcy ewentualny spis wad lub niekompletności dokumentacji wraz z wyznaczonym 

terminem na ich usunięcie, nie krótszym niż 5 dni (dla etapów I,II) od daty jej przekazania. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia wad lub niekompletności dokumentacji 

projektowej, po przekazaniu Zamawiającemu uzupełnionej dokumentacji lub po usunięciu wad, 

Zamawiający dokona ponownego sprawdzenia w/w dokumentacji w terminie 4 dni od daty jej 

przekazania. Czas usuwania wad lub niekompletności dokumentacji przez Wykonawcę oraz jej 

ponownego sprawdzania przez Zamawiającego wliczany będzie do opóźnienia w realizacji 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

4. Po sporządzeniu protokołu odbioru etapu I Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych, przedstawi 

Wykonawcy wybrany wariant koncepcji architektoniczno-technicznej adaptacji budynku, na 

podstawie którego Wykonawca realizował będzie etap II umowy.  

5. Wykonawca na etapie ogłoszonych postępowań przetargowych na wykonanie robót 

budowlanych i wyposażenie inwestycji w miarę potrzeb będzie wykonywał opracowania 

uzupełniające/dodatkowe/zamienne oraz będzie udzielał pisemnych wyjaśnień i odpowiedzi na 

pytania zadawane przez wykonawców dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej, 

zawartych w niej rozwiązań technicznych oraz przewidzianego  wyposażenia. Odpowiedzi   

w formie pisemnej będą udzielane w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty 

każdorazowego doręczenia Wykonawcy listy pytań i wątpliwości natomiast ewentualne 

opracowania uzupełniające/dodatkowe/zamienne  będą  wykonywane w terminie do 5 (pięciu) 

dni roboczych od daty zawiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu takiej potrzeby. W przypadku 

kwestii skomplikowanych – w sytuacjach uzasadnionych dopuszcza się realizację czynności 

nadzoru autorskiego, o których  mowa w ust. 1 pkt. 1.3. Umowy w innym dłuższym terminie 

(uzgodnionym z Zamawiającym), niepowodującym opóźnień w harmonogramie inwestycji. 

6. Przedstawiciele Wykonawcy w ramach sprawowanego nadzoru autorskiego będą obecni 

(stosownie do rodzaju prowadzonych prac): 

1) na każdym spotkaniu koordynacyjnym, komisji lub naradzie technicznej, o której zostaną 

powiadomieni (jeżeli zajdzie taka potrzeba); 

2) dodatkowo na każde  wezwanie  Zamawiającego  lub  Inwestora  Zastępczego,  w  ciągu  

3 (trzech) dni roboczych od daty wezwania Wykonawcy. 

7. Na potrzeby niniejszej umowy przyjmuje się, że dni robocze to dni od poniedziałku do piątku  

z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni. 

8. O konieczności i terminie pobytu na budowie oraz w innych miejscach związanych  

z prawidłowym pełnieniem nadzoru autorskiego decyduje Zamawiający/Inwestor Zastępczy 

zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
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9. Prace projektowe, usuwające wady i braki w dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę 

stwierdzone na każdym etapie realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowiązek 

wykonać bez dodatkowego wynagrodzenia, w terminie do 7 dni od daty otrzymania 

zawiadomienia, bądź w przypadku tematów skomplikowanych – w sytuacjach uzasadnionych  

w innym dłuższym terminie (uzgodnionym z Zamawiającym), niepowodującym opóźnień  

w harmonogramie inwestycji. 

10. Terminy wykonania czynności nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych będą 

przez Strony uzgadniane na bieżąco, z zastrzeżeniem terminów wynikających z zapisów ust. 5 

Umowy. Terminy te nie mogą jednak powodować opóźnień w harmonogramie budowy. 

11. W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1.4. ppkt. 1.4.2 Umowy 

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od daty pisemnego 

powiadomienia Wykonawcy o wystąpieniu takiej potrzeby wykona po jednej aktualizacji 

wszystkich kosztorysów inwestorskich oraz kosztorysów – wycen wyposażenia, które posłużą 

jako materiał do oszacowania wartości przedmiotu zamówienia w postępowaniu przetargowym na 

wykonanie robót budowlanych oraz wyposażenie inwestycji. 

12. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w § 2 ust.  1 pkt.  1.2.  ppkt.  1.4.1. Umowy 

Wykonawca na  wezwanie Zamawiającego  w  terminie  do  5 dni  roboczych  od  daty  

otrzymania  pisemnego  powiadomienia  złoży  w odpowiednim urzędzie bądź instytucji wniosek 

o wydanie-odnowienie uzgodnień/decyzji/warunków  technicznych  dla  inwestycji  (wniosek  

należy złożyć wraz z kompletną dokumentacją projektową niezbędną dla dopełnienia 

wznowionej procedury administracyjnej oraz innymi wymaganymi załącznikami). 

13. Wykonawca w ramach nadzoru autorskiego po zaopiniowaniu, uzgodnieniu lub akceptacji 

przedstawionych  mu rozwiązań projektowych  zobowiązany jest jednocześnie wydać dla danego 

rozwiązania pisemną klauzulę „akceptuję przedstawione rozwiązanie projektowe” oraz „zmiana 

projektowa istotna” bądź „zmiana projektowa nieistotna” z datą i podpisem umożliwiającym 

identyfikację, kto taką klauzulę wydał. 

 

§ 5 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

Ustalone wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy, w tym 

dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji, jest 

niezmienne w okresie obowiązywania umowy  (bez  względu  na  ilość  niezbędnej  do  wykonania   

dokumentacji   projektowej oraz bez względu na ilość wizyt na budowie) i zawiera wszelkie koszty, 

ciężary i narzuty związane z realizacją przedmiotu umowy,  

w tym m.in. uwzględnia cały zakres i stopień skomplikowania projektowanej inwestycji, okres 

realizacji oraz jej lokalizację w stosunku do siedziby Wykonawcy.  

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca otrzyma ryczałtowe 

wynagrodzenie w kwocie brutto: …………… (słownie: ………………………. złotych), w tym 

podatek Vat 23%, w tym: 

2.1. Za wykonanie trzech wariantów koncepcji architektoniczno-technologicznej określonej w § 1 

ust. 1 pkt. 1.1. Umowy wynagrodzenie w kwocie brutto:   …………… (słownie: 

………………………. złotych), w tym podatek Vat 23%, 

(przy czym kwota ta nie może być większa niż 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.  2.  Umowy) 

2.2. Za wykonanie dokumentacji projektowej określonej w § 1 ust. 1 pkt. 1.2. Umowy 

wynagrodzenie w kwocie brutto: …………… (słownie: ………………………. złotych), w tym 

podatek Vat 23% 
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2.3. Za pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją określonego w § 1 ust. 1 pkt. 1.4. Umowy 

wynagrodzenie w kwocie brutto:   …………… (słownie: ………………………. złotych), w tym 

podatek Vat 23%, 

(przy czym kwota ta nie może być mniejsza niż 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.  2.  Umowy) 

3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie odbywało się fakturami częściowymi 

wystawianymi przez Wykonawcę po zakończeniu każdego z poszczególnych etapów przedmiotu 

zamówienia i fakturą końcową. 

4. Warunkiem wystawienia faktury za wykonanie koncepcji architektoniczno-technologicznej na 

kwotę określoną w ust.2 pkt. 2.1 Umowy będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu 

odbioru ostatecznego wariantu koncepcji architektoniczno-technologicznej. 

5. Warunkiem  wystawienia  faktury  za   wykonanie   dokumentacji   projektowej na kwotę 

określoną w ust.2  pkt.  2.2.  Umowy  będzie  podpisanie  przez Zamawiającego protokołu  

odbioru dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej. 

6. Warunkiem wystawiania faktury za sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót 

budowlanych na kwotę określoną w ust.2 pkt. 2.3. Umowy będą: podpisany protokół odbioru 

końcowego robót budowlanych oraz decyzja pozwolenia na użytkowanie inwestycji (jeżeli będzie 

wymagana przepisami prawa budowlanego lub innymi decyzjami administracyjnymi). 

7. Prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury będą płatne przelewem na rachunek 

Wykonawcy wskazany w fakturze (faktura ta będzie wskazywać nazwę właściciela rachunku, 

nazwę banku  i  numer  rachunku)  w  terminie  30  dni  od  daty  ich  złożenia wraz  

z wymaganymi załącznikami i odpowiednimi protokołami, oraz w przypadku korzystania 

z podwykonawców po przedstawieniu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 

dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy 

/podwykonawcom i protokołów, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 

na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury. 

8. Wykonawca dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców, z którymi Wykonawca zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o Podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi. 

9. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

10. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 

wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 

wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby 

trzecie. 

11. W przypadku zmiany rachunku bankowego (konta) Wykonawcy, jest on obowiązany do 

powiadomienia o tym Zamawiającego na piśmie.  

12. W przypadku wystąpienia uzasadnionych okoliczności uniemożliwiających sfinansowanie 

przedmiotowego zadania inwestycyjnego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonaną 

część prac. 

 

§ 6 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do pełnienia nadzoru 

autorskiego od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia uzyskania 

pozwolenia na użytkowanie obiektu wykonywanego na podstawie dokumentacji będącej 

przedmiotem niniejszej umowy. 



10 
 

2. Nadzór autorski obejmuje w szczególności sprawowanie nadzoru autorskiego, pełno-branżowego, 

wszystkich projektantów w zakresie: 

1) o którym mowa w art. 20 Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity z 9 

lutego 2016 r. (Dz.U. 2018 poz. 1202) zwanej dalej „Ustawa Prawo Budowlane”,  

tj. stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem 

oraz uzgadniania możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie, 

2) wprowadzania do projektu ewentualnych rozwiązań zamiennych i dodatkowych, 

3) wykonywania opracowań uzupełniających projekty budowlane i wykonawcze, 

4) uczestniczenia w komisjach, naradach koordynacyjnych, 

5) uczestniczenia w odbiorach częściowych robót i odbiorze końcowym robót, 

6) dokonywania wpisów do dziennika budowy, 

7) wprowadzania, zgodnie z art. 36a Ustawy Prawo Budowlane, odstąpień istotnych  

i nieistotnych do projektu budowlanego (do części zarówno rysunkowej jak i opisowej) oraz 

wykonania i przekazania w/w projektów jako projektów powykonawczych w formie i ilości 

określonej w Umowie., 

8) Wprowadzenia zmian, uzupełnień, opracowań dodatkowych do projektów wykonawczych 

oraz wykonania i przekazania w/w projektów jako projektów powykonawczych w formie  

i ilości określonej w Umowie, 

9) Wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, 

3. Częstotliwość wizyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego, w całym okresie realizacji robót, 

zgodnie z §4 ust. 6 umowy. 

4. Każdorazowo obecność na placu budowy Wykonawca obowiązany jest potwierdzić wpisem 

w dzienniku budowy, o ile jego obecność nie wynika z podpisanych w danym dniu protokołów 

lub notatek służbowych. 

5. Nadzór autorski będzie sprawowany: 

1) z inicjatywy Wykonawcy; 

2) na wezwanie Zamawiającego lub Inwestora Zastępczego lub Kierownika budowy, przekazane 

pisemnie do siedziby Wykonawcy, wpisem do dziennika budowy, e-mailem lub telefonicznie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się powierzyć wykonywanie czynności z zakresu nadzoru autorskiego 

wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia określone przepisami oraz 

doświadczenie zawodowe.  

7. Wykonawca oświadcza, że do sprawowania czynności nadzoru autorskiego wyznacza  

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

8. Zmiana osób sprawujących nadzór autorski jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku trwałej 

niemożliwości wykonywania przez nie obowiązków. 

9. W przypadku czasowej niemożliwości wykonywania obowiązków przez w/w osobę Wykonawca 

jest obowiązany ustanowić zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia określone 

przepisami oraz doświadczenie zawodowe tj. min. 5 letnie po uzyskaniu uprawnień. 

10. O zmianie osoby sprawującej czynności nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu zastępcy 

Wykonawca zawiadamia na piśmie Zamawiającego i równocześnie przekazuje pisemne 

oświadczenia o podjęciu się przez te osoby pełnienia obowiązków. 

11. Osoba sprawująca nadzór autorski ma prawo żądać wpisem do dziennika budowy wstrzymania 

robót budowlanych i doprowadzenia ich do stanu zgodnego z projektem w przypadku 

stwierdzenia niezgodności z projektem lub możliwości powstania zagrożenia dla życia lub 

zdrowia ludzi lub dla mienia. 

12. Wydłużenie czasu realizacji robót budowlanych nie stanowi podstawy do zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 7 

Prawa autorskie majątkowe 

 

1. Strony postanawiają, że z chwilą podpisania protokołu przejęcia dokumentacji, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, 

całość autorskich praw majątkowych do opracowanej w ramach niniejszej umowy dokumentacji 

projektowej oraz do innych utworów opracowanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania 

niniejszej umowy (dalej łącznie jako „dokumentacja”), na wszystkich polach eksploatacji 

znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, w szczególności na następujących polach 

eksploatacji: 

a) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania i odtwarzania – stałe lub tymczasowe utrwalanie, 

zwielokrotnianie, wytwarzanie lub odtwarzanie każdą techniką dowolnej ilości egzemplarzy 

dokumentacji, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację 

utrwalono zgodnie z punktem a) powyżej lub w dowolny inny sposób – wprowadzanie do 

obrotu, najem, użyczenie lub wymiana nośników (bez względu na rodzaj nośnika i jego 

postać), na których dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, w tym 

korzystanie przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na realizację robót 

objętych przedmiotem dokumentacji, innych wykonawców jako podstawy lub materiał 

wyjściowy do wykonywania innych opracowań projektowych, wykonawcę robot 

budowlanych i innych wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robot 

budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne podmioty i 

jednostki, środki masowego przekazu, w następujących formach: papierowej, elektronicznej, 

za pośrednictwem Internetu, poczty elektronicznej lub na nośnikach optycznych, 

c) publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz publiczne udostępnienie dokumentacji w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w 

tym za pośrednictwem sieci kablowych, telekomunikacyjnych lub multimedialnych, baz 

danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, jakąkolwiek techniką i przy wykorzystaniu 

jakiegokolwiek formatu;   

d) wprowadzania dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych Zamawiającego lub podmiotów wymienionych wyżej, 

e) zamieszczania dokumentacji na serwerze Zamawiającego w celu wykonywania obowiązków 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, obligujących Zamawiającego do 

umożliwienia wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za 

pośrednictwem sieci Internet, 

f) rozpowszechniania utworu w każdy inny sposób niż wyżej określone, w tym publiczne 

wykonanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,  

g) korzystania na własny użytek. 

2. Niezależnie od przeniesienia całości autorskich praw majątkowych do dokumentacji na 

Zamawiającego, Wykonawca nie zachowuje wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie 

zależnego prawa autorskiego do dokumentacji i przenosi je w całości na Zamawiającego, w tym w 

szczególności na polach eksploatacji określonych w ust. 1 powyżej. Wszelkie prawa nabyte na 

podstawie postanowień niniejszego paragrafu Zamawiający może przenieść na osoby trzecie bez 

żadnych ograniczeń i bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy. 

3. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do dokumentacji Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego własność nośników, na których dokumentacja została utrwalona, a które zostaną 

Zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez Wykonawcę przedmiotu umowy.  
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4. Strony ustalają, że wynagrodzenie ustalone umową obejmuje również wynagrodzenie  

za przeniesienie autorskich praw majątkowych, prawa zależnego, prawa własności nośników, na 

których dokumentację utrwalono oraz udzielenie zgód i zezwoleń określonych w niniejszym 

paragrafie. Zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 w należnej wysokości wyczerpuje 

roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia praw określonych w zdaniu pierwszym, oraz z 

tytułu udzielenia zgód i zezwoleń określonych niniejszym paragrafem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się nie wykonywać w stosunku do Zamawiającego lub jakiegokolwiek 

innego podmiotu, na który Zamawiający przeniesie autorskie prawa majątkowego do 

dokumentacji lub jej dowolnej części, jakichkolwiek osobistych praw autorskich lub praw 

osobistych przysługujących Wykonawcy do dokumentacji (w szczególności praw określonych w 

art. 16 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskich i prawach pokrewnych – z wyjątkiem 

nadzoru autorskiego wykonywanego na warunkach określonych niniejszą umową). Wykonawca 

niniejszym nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu Wykonawcy 

przysługujących mu osobistych praw autorskich lub praw osobistych do dokumentacji. 

Zamawiający może upoważnić dalsze osoby do wykonywania wymienionych powyżej osobistych 

praw autorskich i praw osobistych do dokumentacji bez odrębnej zgody Wykonawcy. Wykonawca 

gwarantuje, iż jakiekolwiek osoby uczestniczące w opracowaniu dokumentacji nie będą 

wykonywały w stosunku do Zamawiającego lub jakiegokolwiek innego podmiotu, na który 

Zamawiający przeniesie autorskie prawa majątkowego do dokumentacji lub jej dowolnej części, 

jakichkolwiek osobistych praw autorskich lub praw osobistych przysługujących tym osobom do 

dokumentacji, jak również gwarantuje, że osoby te udzieliły Wykonawcy upoważnień, o których 

mowa w niniejszym ustępie.   

6. Wykonawca zobowiązuje się, z chwilą pojawienia się nowego pola eksploatacji dokumentacji, do 

jego przeniesienia na Zamawiającego w pełnym zakresie i w ramach wynagrodzenia 

przewidzianego niniejszą umową w terminie 14 dni od dnia przesłania przez Zamawiającego 

powiadomienia o konieczności zawarcia dodatkowej umowy dotyczącej tego pola eksploatacji 

wraz z podaniem miejsca i czasu zawarcia umowy. 

7. Zamawiający wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami 

najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu. 

8. Wykonawca oświadcza, że z chwilą określoną w ust. 1 będą mu przysługiwały wyłączne autorskie 

prawa majątkowe do dokumentacji, wyłączne prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie 

zależnych praw autorskich w odniesieniu do dokumentacji, prawa te nie będą obciążone prawami 

osób trzecich, dokumentacja wolna będzie od wad prawnych oraz, że korzystanie przez 

Zamawiającego z dokumentacji nie będzie naruszało praw osób trzecich. 

9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niezgodnych z prawdą oświadczeń, o których mowa  

w ust. 8 powyżej, lub zapewnień, o których mowa w ust. 5 powyżej, i skierowaniu przez osobę 

trzecią, której przysługują prawa autorskie do dokumentacji lub której dobra osobiste zostały 

naruszone, jakichkolwiek roszczeń przeciwko Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się: 

a) zwolnić Zamawiającego z obowiązku zapłaty jakichkolwiek odszkodowań lub zadośćuczynień  

z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych tych osób trzecich; 

b) pokryć poniesione przez Zamawiającego koszty zasądzonych przez sąd innych obowiązków 

zmierzających do usunięcia skutków naruszeń, jak w szczególności kosztów złożenia publicznego 

oświadczenia w odpowiedniej formie i o odpowiedniej treści; 

c) pokryć udokumentowane koszty poniesione przez Zamawiającego w związku z podniesieniem 

przez osobę trzecia powyższych roszczeń.  
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§ 8 

Gwarancja  i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy, który liczony będzie od dnia podpisania 

protokołu odbioru etapu II przedmiotu umowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1.2., i po 

uzyskaniu pozwolenia na budowę, na okres 36 miesięcy.  

2. Okres rękojmi odpowiada okresowi gwarancji o której mowa w ust. 1 

3. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania 

od Wykonawcy dokumentacji projektowej naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia 

w zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno 

– budowlanymi oraz pokrycia strat z tytułu ewentualnie utraconych korzyści.  

4. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej również po upływie okresu rękojmi, 

jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi (art. 568 

k.c.) 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji projektowej, 

o której mowa w § 1 niniejszej umowy, zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby 

realizacji inwestycji. 

6. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadamia pisemnie 

(dopuszcza się fax, mail) Wykonawcę w terminie 3 dni od daty wykrycia wady. 

7. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji, wykonując uprawnienia 

względem Wykonawcy może: 

1) Żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin 

z zastrzeżeniem, iż po bezskutecznym upływie terminu odstąpi od umowy. Odstąpienie od 

umowy może nastąpić w terminie 14 dni od dnia bezskutecznego upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

2) Odstąpić od umowy, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter 

istotny i nie dadzą się usunąć. 

3) Obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie 

mają charakteru istotnego. 

4) W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania 

dokumentacji uzupełniającej w całości pokrywa Wykonawca. 

 

§ 9 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

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

w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2) 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) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego istotnej i niedającej się usunąć wady dokumentacji, 

o której mowa w § 1 niniejszej umowy; 

4) gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, w szczególności nie wywiązuje się z obowiązków o których mowa w §2, 

5) gdy Wykonawca nie wywiązuje się z terminów określonych w harmonogramie rzeczowo - 

terminowym prac projektowych, 
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6) gdy Wykonawca opóźnia się dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – 

terminowego wykonania prac projektowych w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 5 

pkt 1) niniejszej umowy, 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w części dot. nadzoru autorskiego -  

jeżeli :  

1) Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązków związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, 

o których mowa w §6. 

2) Zamawiający nie będzie realizował inwestycji budowlanej na podstawie prac projektowych 

będących przedmiotem niniejszej umowy. 

W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3,4,5 i ust. 2 pkt.1 Zamawiający może także zlecić 

wykonanie całego lub części przedmiotu umowy wraz z nadzorem autorskim, wykonawcy 

zastępczemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku całość praw autorskich przechodzi na 

wykonawcę zastępczego. Odstąpienie od umowy lub zlecenie zastępcze następuje na podstawie 

pisemnego oświadczenia Zamawiającego złożonego w terminie 2 m-cy od dowiedzenia się przez 

Zamawiającego o zaistnieniu okoliczności wymienionych w ust. 1, bez wyznaczania jakichkolwiek 

terminów. 

3. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 

powyżej, będzie mogło zostać wykonane przez Zamawiającego w terminie: 

a) 10 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach 

wskazanych w ust. 1 pkt 1) powyżej – dla przypadku określonego w ust. 1 pkt 1) 

powyżej; 

b) 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o okolicznościach 

wskazanych w ust. 1 pkt 2) powyżej – dla przypadku określonego w ust. 1 pkt 2) 

powyżej; 

c) 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego istotnej i niedającej się usunąć 

wady dokumentacji, o której mowa w § 1 niniejszej umowy – dla przypadku 

określonego w ust. 1 pkt 3) powyżej; 

d) 30 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania przez Wykonawcę 

przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności 

stwierdzenia niewywiązywania się przez Wykonawcę z obowiązków, o których mowa 

w § 2 – dla przypadku określonego w ust. 1 pkt 4) powyżej; 

e) 30 dni od daty bezskutecznego upływu któregokolwiek z terminów określonych w 

harmonogramie rzeczowo-terminowym prac projektowych – dla przypadku 

określonego w ust. 1 pkt 5) powyżej; 

f) 30 dni od daty bezskutecznego upływu terminu określonego w § 3 ust. 5 pkt 1) 

niniejszej umowy – dla przypadku określonego w ust. 1 pkt 6) powyżej. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kosztów wykonawstwa zastępczego z wynagrodzenia 

Wykonawcy, wielkość tych kosztów Zamawiający poda w pisemnym oświadczeniu i 

udokumentuje stosownymi dokumentami. Zamawiający nie ma obowiązku podawania 

Wykonawcy danych wykonawcy zastępczego.  

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Wykonując uprawnienie do odstąpienia od 

umowy określone w niniejszym paragrafie, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy również 

w części. 
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§ 10 

Kary umowne 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy lub jego części w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust 2, za każdy dzień opóźnienia, po przekroczeniu 

terminów, o których mowa w § 4 ust 1 (z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 3) lub 

wynikających z zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-

terminowego prac projektowych, o którym mowa w § 3 ust. 5 pkt 1) niniejszej umowy, 

2) za opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na pytania, o których mowa w § 3 ust  9 pkt 1 

niniejszej umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust 2,  

za każdy dzień opóźnienia, 

3) za opóźnienie w dostarczeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo – terminowego prac 

projektowych w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 5 pkt 1) niniejszej umowy –  

w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2, za każdy dzień opóźnienia; 

4) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

określonego § 5 ust 2, za każdy dzień opóźnienia;  

5) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w tym w szczególności określonych w § 9 niniejszej 

umowy - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto umowy określonego § 5 ust 2, 

6) w przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na naradzie roboczej, o której 

mowa w § 4 ust 6 pkt 1) umowy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

7) w przypadku nieprzedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w § 12 ust 5  

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego § 5 ust 1 za każdy stwierdzony 

przypadek. 

8) w przypadku niestawienia się przedstawiciela Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej,  

o której mowa w § 6 ust 2 pkt 4) umowy, w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony 

przypadek, 

2. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie podlegają kumulacji. Zapłata kary umownej 

przez Wykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania zobowiązań wynikających z 

umowy. 

3. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa powyżej,  

z wystawionych przez siebie faktur VAT. 

 

§ 11 

Osoby do kontaktów 

1. Zamawiający wyznacza prowadzącego umowę (przedstawiciela) p. ………………………, tel. 

…………………………., email: …………………………, który jest upoważniony w imieniu 

Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich 

kontaktów z Wykonawcą. Prowadzący umowę może powierzyć część swych uprawnień innym 

osobom, o czym powinien powiadomić Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 bez wprowadzania zmian 

w umowie. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy. 
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3. Wykonawca wyznacza Głównego Projektanta p. …………………………………………………, 

tel. …………………………., email: …………………………, który jest upoważniony w imieniu 

Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów 

z Zamawiającym. 

4. Powołanie i zmiany osób wyznaczonych do sprawowania funkcji projektantów branżowych 

wymagają pisemnego zgłoszenia, wraz wykazaniem doświadczenia tych osób, nie gorszego niż 

doświadczenie osób wskazanych w ofercie. 

 

 

§ 12 

Podwykonawcy 

 

1. Zamawiający wyraża zgodę na zlecenie części prac projektowych i usług ujętych w umowie 

odpowiednim, wyspecjalizowanym podwykonawcom, wskazanym w ofercie, pod 

następującymi warunkami:  

a. nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu wynagrodzenia określonego w niniejszej 

umowie,  

b. nie ulegnie zmianom zakres przedmiotu umowy, 

c. nie ulegną zmianie terminy umowne,  

2. Wykonawca odpowiada za jakość i terminowość prac wymienionych w ust. 1 tak jak za 

działania własne. 

3. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące części przedmiotu umowy i/lub usługi 

stanowiące przedmiot umowy: ……………………., a Podwykonawcom powierzy wykonanie 

następujących części przedmiotu umowy i/lub usług stanowiących przedmiot umowy: 

…………………………………...  

4. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania części 

przedmiotu umowy i/lub usług stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany umowy, 

ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, wyrażona poprzez pisemną akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

5. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są części przedmiotu umowy i/lub usługi stanowiące część przedmiotu umowy, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 2, oraz umów  

o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu 

obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo w zakresie 

usług o wartości większej niż 50.000 zł. 

6. W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do 

akceptacji pełen skład podwykonawców z określeniem zakresu wykonywanych przez nich 

prac wraz z kopiami uprawnień projektowych, zaświadczeń z Izby zawodowej oraz danych do 

kontaktu tj. tel. i e-mail. 

§ 13 

Zmiany umowy 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności i w granicach określonych zapisem art. 142 

ust. 5 oraz art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:  
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a) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów – w tym przypadku Zamawiający będzie 

uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisów prawa 

wpływa na prawa i obowiązki stron umowy, w szczególności zmiana stawki podatku VAT  

w odniesieniu do wynagrodzenia. 

b) nastąpi zmiana w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo w wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na postawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

c) nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

d) pomimo prawidłowego wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji 

administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowym przewidzianym dla danej 

czynności organ administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała 

stosownego dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia i tylko o okres trwania tych czynności organów administracji publicznej lub 

instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności,  

e) zaistnieje konieczność zrealizowania projektu w innym niż pierwotnie założono zakresie, 

gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść o zmianę 

zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach.  

Wszystkie powyższe okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

W przypadku wystąpienia zmian Wykonawca może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia,  

z wykazaniem wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca 

zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu wszelkich informacji odnoszących się do wpływu 

zmian na wysokość wynagradzania. Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia 

Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających 

żądania.  

 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawo Budowlane. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach statusu prawnego 

swojej firmy, a także o wszczęciu postępowania upadłościowego, układowego i likwidacyjnego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej  

ze stron. 
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Załączniki:  

1. Program funkcjonalno-użytkowy „Zaprojektowanie i budowa pomieszczeń biurowych przy  

ul. Lipowej 81 w Łodzi” - Paweł Filipowicz projektowanie architektoniczne, konserwacja 

zabytków. ul. Zielona 1/3, 90-414 Łódź. 

2. Oferta Wykonawcy 

 

 

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

   
 


