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WZÓR UMOWY 
UMOWA   NR   ……./10 

 
Zawarta w dniu ……. 2010r. pomiędzy „Wodociągi” Spółką z o.o., ul. Reymonta 12,  
48-340 Głuchołazy, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, KRS 
0000022810, Kapitał Zakładowy: 23 439 000,00 zł, NIP 755-000-63-65, REGON 530569528, zwaną 
dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez: 
 
1. 
2.                                 
a 
(Nazwa; Nr wpisu do rejestru sądowego / Nr ewidencji działalności gospodarczej ……. 
Prowadzonej przez ………………; NIP;REGON) 
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
 
o następującej treści:  
 

§1 
 

1.      Na podstawie postępowania przeprowadzonego  w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 r. 
Nr 113, poz. 759 ze zm.), oraz na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ………………...2010 r., 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zadania 
inwestycyjnego Zadanie 2b – Budowa systemu wodociągowo-kanalizacyjnego na obszarze 
miasta Głuchołazy- kanalizacja deszczowa w ramach projektu pn. „Rozwój i modernizacja 
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głuchołazy „Projekt Nr POIS.01.01.00-00-003/08, 
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Funduszu Spójności. 

 
2. Zakres rzeczowy zamówienia: 
   Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz nadzór autorski obejmujący: 
    1) Przebudowę Kanału Młynówka na odcinku o długości 350,00 m, od jazu przy ul. Kościuszki  
       w Głuchołazach w kierunku  miejscowości Bodzanów. 
    2) Przebudowę istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej  w Głuchołazach w rejonie ulic 
        Kościuszki / M.C. Skłodowskiej  na oddzielną kanalizację deszczową i sanitarną, w tym: 

a) Budowa kanałów deszczowych DN 1000-1200 mm o łącznej długości ok. 97,0 
z wylotem do Kanału Młynówka 

 b) Budowa kanału sanitarnego DN 400 mm o łącznej długości ok. 48,0 m 
 c) Budowa urządzenia do podczyszczania ścieków opadowych – kpl. 1 
 d) Likwidacja istniejących kanałów: 
     - deszczowego DN 1000 mm o długości 56,0 m 
     - sanitarnego DN 300 mm o długości 5,0 m 
     - sanitarnego DN 500 mm o długości 45,0 m 
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3. Zakres przedmiotowy zamówienia: 
 

1) Wykonanie  map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych w skali 1:500 
(aktualizacja, uzupełnienie), 

2) Pozyskanie aktualnych map ewidencji gruntów i wypisów z rejestru gruntów 
3) Wykonanie badań geotechnicznych gruntu, 
4) Wykonanie operatu wodno-prawnego 

    5) Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji w zakresie niezbędnym do uzyskania 
        pozwolenia na budowę, 
    6) Opracowanie dokumentacji dendrologicznej, 
    7) Wykonanie operatu terenowo-prawnego składającego się z wykazu działek i ich właścicieli, 
       aktualnych wypisów z rejestru gruntów i map ewidencyjnych oraz dokumentów 
       potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
       (oświadczenia pisemne, potwierdzone podpisem na załączniku mapowym), 
    8) Projekt Budowlany,  
    9) Projekt Wykonawczy,  
   10) Projekt tymczasowej organizacji ruchu – wytyczne dla wykonawcy, 
   11) Projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury  technicznej (w miarę  
        wystąpienia takiej potrzeby), 
   12) Kosztorysy inwestorskie  wg branż i zakresów objętych  projektem wykonawczym, 
   13) Przedmiary robót wg branż i zakresów objętych projektem wykonawczym, 
   14) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wg branż objętych  
        projektem wykonawczym), 
   15) Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót. 
 

   §2 
 

1.* Przedmiot zamówienia będzie zrealizowany bez udziału Podwykonawców. 
1.* Przedmiot zamówienia będzie realizowany z udziałem Podwykonawców. Części 
      zamówienia realizowane przez Podwykonawców: 
 
2. Zamówienie będzie realizowane przez zespół projektantów w składzie: 
    1) W specjalności instalacyjnej / instalacyjno-inżynieryjnej,  w zakresie sieci wodociągowych i  
        kanalizacyjnych bez ograniczeń     ……………………………………………………………………………… 
       (uprawnienia nr …………………), 
    2) w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń ……………………………….………… 
       (uprawnienia nr …………………). 
Uwaga ! W zakresie opracowania dokumentacji hydrologicznej (operat wodno-prawny), projektant 
winien posiadać stwierdzenie kwalifikacji do wykonywania dokumentacji hydrologicznych, zgodnie z 
wymogiem Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2004 r. lub uprawnienia budowlane 
do projektowania w zakresie obiektów i budowli melioracji wodnych wydane przed dniem 1 stycznia 
2004 r. 
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§3 

 
1. W przypadku wątpliwości interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu prac określonych  
    w umowie oraz zakresu obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, będzie obowiązywać  
    następująca kolejność ważności n/w dokumentów: 
 1) umowa, 
 2) warunki zamówienia (specyfikacja istotnych warunków zamówienia), 
 3) oferta przetargowa z zestawieniem kosztów . 
    Dokumenty o których mowa w pkt. 2) -3) stanowią integralną  część umowy. 
2. Strony zgodnie stwierdzają, iż Zamawiający dostarczył Wykonawcy formularz zawierający 
    warunki zamówienia  z istotnymi dla Zamawiającego postanowieniami i zobowiązaniami  
    Wykonawcy oraz że, są one  integralnymi częściami niniejszej umowy w sprawie 
    zamówienia publicznego. 
 

§4 
 

Termin wykonania  usługi, określa się następująco: 
    a) w zakresie  §1 ust.3 pkt-y 1) - 14)  -    do 6 miesięcy licząc od daty zawarcia 
       umowy, tj. do dnia …….. (Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zrealizowania  
      tej części zamówienia przez Wykonawcę), 
    b) w zakresie  §1 ust.3 pkt 15)         -  na czas realizacji i odbioru robót budowlanych. 
 

§5 
 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
1) przekazanie dla Wykonawcy istniejącej decyzji środowiskowej obejmującej m.in. 
    przebudowę istniejącego systemu kanalizacji ogólnospławnej w Głuchołazach w rejonie 
    ulic Kościuszki/M.C. Skłodowskiej na oddzielną kanalizację deszczową i sanitarną, 

      2) przekazanie dla Wykonawcy posiadanych koncepcji technicznych tj.: 
 „Inwentaryzacja i koncepcja przebudowy Kanału Młynówka w Głuchołazach (dz.Nr 

626 i 122/1) na odcinku od jazu przy ul.Kościuszki do byłego młyna w Bodzanowie”, 
oprac. Z 08.2009r., autor: mgr inż. Romuald Maciantowicz  

 Aktualizację koncepcji gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy      Głuchołazy 
w części należącej do aglomeracji oczyszczalni ścieków w Nysie- rys. D – 5”, oprac. 
,,PROJEKT” , Nysa, mgr inż. Mirosław Bartocha, 

       3) odbiór przedmiotu zamówienia, 
       4) zapłata wynagrodzenia za prace wykonane zgodnie z postanowieniami Umowy, 
       5) zapewnienie bieżącej współpracy i dostępu Wykonawcy do wszystkich informacji i 
          dokumentacji niezbędnych do realizacji umowy a będących w posiadaniu 
          Zamawiającego, 
      6) udział w spotkaniach roboczych. 
  
 2. Zamawiający dokona sprawdzenia otrzymanych projektów budowlanych, projektów 
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     wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów, specyfikacji technicznych  
     wykonania i odbioru robót, w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania. 
     W tym terminie Zamawiający przedstawi Wykonawcy swoje opinie na piśmie. 

 
 
 

§6 
 

1. Do obowiązku Wykonawcy należy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem 
    budowlanym, prawem zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi  do wskazanych 
    ustaw, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz usunięcie ewentualnych wad  
    i usterek z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy. 
2. Wykonawca jest upoważniony do wykorzystania opracowań wydanych mu przez  
    Zamawiającego tylko dla potrzeb realizacji niniejszej umowy i wykonania przedmiotu  
    zamówienia. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wersji  
   papierowej następującej ilości kompletów: 
    1) projekty budowlane i wykonawcze – po 8 kpl., 
    2) projekt tymczasowej organizacji ruchu – wytyczne dla Wykonawcy – 8 kpl., 
    3) projekt przebudowy lub zabezpieczenia kolidującej infrastruktury technicznej (w  
        przypadku wystąpienia takiej konieczności) – 8 kpl., 
    4) kosztorysy inwestorskie wg branż i zakresów objętych projektem wykonawczym - po 3 kpl., 
    5) przedmiary robót wg branż i zakresów objętych projektem wykonawczym – po 3 kpl., 
    6) dokumentację dendrologiczną –  po 3 kpl., 
    7) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (wg branż  objętych 
        projektem wykonawczym) – po 8 kpl., 
    8) badania geotechniczne gruntu – 8 kpl., 
    9) mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych w skali 1:500 – 1 kpl. (oryginały)  
        – aktualizacja, uzupełnienie, 
   10) wszystkie inwentaryzacje – 1 kpl, 
   11) mapy ewidencji gruntów i wypisy z rejestru gruntów – 1 kpl, 
   12) operat terenowo-prawny – 8 kpl 
   13) operat wodno-prawny – 3 egz. 
 
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu dokumentację  
    projektowo-kosztorysową i której mowa w § 1 ust. 3 w wraz z  pisemnym oświadczeniem  
    Wykonawcy, iż została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz 
    normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają  
    służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie o którym mowa wyżej stanowią  
    integralną część przedmiotu odbioru. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu wszystkich elementów 
    przedmiotu zamówienia w wersji elektronicznej w postaci skompresowanych plików ,  
    w których całkowita pojemność plików PDF nie powinna przekraczać 15,0 MB. W nazwach  
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    folderów i plików nie należy stosować znaków polskich. 
6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do dokumentacji , Wykonawca 
     zobowiązuje się do dokonania  poprawek i uzupełnień w dostarczonej dokumentacji  w terminie 
     wyznaczonym przez Zamawiającego. 
7. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego będzie stanowił 
    podstawę do wystawienia faktury. 
8. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego.  
    Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia na swój koszt oraz w uzgodnionym z  
    Zamawiającym  terminie oraz dokona prezentacji dokumentacji projektowej. 
9. Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją ofertę na danych zażądanych i  udostępnionych 
    przez Zamawiającego oraz na własnych badaniach i inspekcji  terenu. 
10. Wykonawca wykona dokumentacje zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, zasadami  
     współczesnej wiedzy, obowiązującymi normami i przepisami. 
 

§7 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest uprzedzić na piśmie Zamawiającego o każdej groźbie  opóźnienia  
prac spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez 

    Zamawiającego. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego  o 
przyczynach i skutkach opóźnienia oraz o czasie – o jaki termin wykonania przedmiotu zamówienia 
może ulec przesunięciu. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa 
powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Jeżeli z winy Wykonawcy nastąpi opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia, 
    Zamawiający może wstrzymać wykonywanie prac przez Wykonawcę i odstąpić od  umowy  
    w całości lub w odniesieniu do części zamówienia. 
3. W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności  za już  
    wykonane prace, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń do Zamawiającego 
    z tytułu odstąpienia  przez niego od umowy. 
4. W przypadku przerwania prac i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji  
    określonej w ust. 2, Zamawiający dokonuje komisyjnego odbioru wykonanych prac i na tej 

podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy. 
 

§8 
 

1. Zamawiający i Wykonawca są obowiązani współdziałać przy wykonywaniu przedmiotu 
    zamówienia w celu terminowego, najlepszego i najoszczędniejszego jego wykonania. 
2. Zamawiający może występować do Wykonawcy o zaprezentowanie postępu prac.  
3. Wykonawca winien na bieżąco zgłaszać sprawy i problemy gdzie konieczne będzie, wymagających 

w jego ocenie, rozstrzygnięć przez Zamawiającego. 
4. Sprawy i problemy, które wymagają decyzji Zamawiającego, Wykonawca będzie składał na  
    piśmie. W przypadku doręczenia korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną Wykonawca 
    będzie zobowiązany do jej potwierdzenia w formie pisemnej. 
5. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiedzi na piśmie  w możliwie najkrótszym terminie.  
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    Korespondencja będzie przesyłana na adres podany przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza 
    przesyłanie korespondencji faksem lub pocztą elektroniczną wraz z jej potwierdzeniem w formie 
    pisemnej. 
 

§9 
 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
    wynagrodzenie ustalone na podstawie wyceny dokonanej przez  Wykonawcę w złożonej 
    ofercie , która została przyjęta i zaakceptowana przez Zamawiającego. 
2. W przypadku ograniczenia zakresu prac objętych zamówieniem wysokość wynagrodzenia  
    Wykonawcy zostanie zmniejszona o wartość wyliczoną  w oparciu o dane zawarte w ofercie. 
3. Wynagrodzenie netto ustala się na kwotę …………..……..PLN     (słownie:…………………………),  
    w tym w zakresie §1 ust.3 pkt. 1) - 14)…………..PLN (słownie:………………………), w  zakresie §1 
    ust.3 pkt. 15……………..PLN(słownie:………..)   . 
4. Na dzień podpisania umowy stawka podatku VAT wynosi …………….%. 
5. Na dzień podpisania umowy wynagrodzenie Wykonawcy łącznie z ……%  
    podatkiem VAT wynosi …………….. . 
    PLN (słownie: ……………………………………………………………………………….) 
6. Podatek VAT będzie naliczany zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 
7. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje zapłatę wynagrodzenia za wykonanie wszystkich 
    obowiązków Wykonawcy objętych umową. 
8. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie przelewem bankowym z rachunku  bankowego  
    Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy nr ………………………    w ………………… 

 
§10 

 
1. Strony ustalają, iż płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia o którym mowa  
    w §1 umowy będą realizowane na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę. 
2. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po zrealizowaniu całego przedmiotu  
    zamówienia w zakresie §1 ust.3 pkt-y 1) - 14) i po podpisaniu przez strony protokołu odbioru 
   końcowego oraz w okresach kwartalnych w  zakresie §1 ust.3 pkt 15 . 
3. Faktura będzie płatna w terminie do 30 dni roboczych licząc od daty jej otrzymania  przez 
    Zamawiającego wraz z protokołem o którym mowa w ust. 2. 
4. Za datę dokonania zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
    

§11 
 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie   
    zobowiązania. Ustaloną przez strony formą odszkodowania będą kary umowne.  
    Kary umowne będą naliczane na niżej opisanych zasadach. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 
     1) za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w  całości w terminie 
        określonym w § 4 umowy – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto powiększonej 
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        o należny podatek VAT, o którym mowa w § 9 umowy, liczonej za każdy dzień opóźnienia, 
     2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w terminie 
         wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto 
         powiększonej o należny podatek VAT,  o którym mowa w § 9 umowy, liczony za każdy dzień 
         opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 
     3) za odstąpienie od umowy bez ważnej przyczyny albo za odstąpienie od umowy przez  
         Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości  
        20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 umowy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
    Zapłacenie lub potrącenie kary za nie dotrzymanie  terminu nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 
    zakończenia prac oraz wykonania pozostałych zobowiązań umownych. 
4. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie 
    prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 
5. Strony nie będą ponosiły odpowiedzialności za częściowe lub całkowite nie wywiązanie się 
    z umowy spowodowane przypadkami siły wyższej. Strona poszkodowana przez siłę wyższą jest 
    zobowiązana do poinformowania na piśmie drugiej strony o jej wystąpieniu niezwłocznie , 
    jednak nie później niż w ciągu 3 dni od jej zaistnienia pod rygorem utraty praw do 
    powoływania się na jej zaistnienie. Po zakończeniu trwania przeszkody spowodowaną siłą  
    wyższą, strona  poszkodowana niezwłocznie poinformuje na piśmie drugą stronę o podjęciu       
    realizacji umowy. 
 

§12 
 

1. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia 
    Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do 
    wykonanego dzieła. 
2. Zamawiającemu przysługuje , z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy , prawo do 
    wykorzystania całości lub poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia na 
    następujących polach eksploatacji: 
    1) w zakresie utrwalenia i zwielokrotnienia treści – wytwarzanie określoną techniką  
        kopii dokumentacji , w tym techniką drukarską , reprograficzną,  
        zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono przedmiot  
zamówienia  - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału  albo kopii; 

3) w zakresie rozpowszechniania przedmiotu zamówienia w sposób inny niż określony w ppkt 
 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie, a także 
publiczne udostępnianie dokumentacji w  taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 
miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Zamawiającemu przysługuje, z poszanowaniem osobistych praw autorskich, prawo do 
    wykonywania praw zależnych, zleconych i zezwolenie na opracowania projektowe łącznie  
    z wprowadzeniem zmian i przeróbek w dokumentacji oraz wszelkie inne opracowania 
    projektowe na zlecenie Zamawiającego  a także za zgodą Zamawiającego na zlecenie osób 
    trzecich. 
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4. Korzystanie z materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego w innym celu niż 
   objęty zamówieniem wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 
5. Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonaniem  
   umowy, nie będące danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 
   września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2001r. Nr 112 poz.198) są poufne i 
   nie mogą być przez Wykonawcę upublicznione lub udostępniane osobom trzecim bez zgody 
   Zamawiającego 

§13 
 

1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia określonego  
    w umowie po sprawdzeniu jego należytego wykonania. 
2. Od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia liczy się bieg terminu okresu  
   rękojmi i okresu gwarancyjnego. 
 

§14 
 

1. Podczas przekazania dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostanie spisany protokół 
    określający jakie elementy dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca przekazuje  
    Zamawiającemu. Protokół przekazania sporządza Wykonawca. Protokół odbioru końcowego 
    zostanie spisany po sprawdzeniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez 
    Zamawiającego i po usunięciu ewentualnych wad i usterek przez Wykonawcę. 
2. Zamawiający nie ma obowiązku dokonania sprawdzenia przedmiotu odbioru podczas czynności 
    przekazania. 
3. Zamawiający zastrzega sobie przekazanie projektu budowlanego i projektu  wykonawczego do  
   weryfikacji. W przypadku weryfikacji stwierdzającej wady i usterki w przedmiocie zamówienia  
   koszty weryfikacji ponosi Wykonawca. 
4. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swój koszt w terminie wyznaczonym przez 
   Zamawiającego. 
 

§15 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady zmniejszające  
    wartość  przedmiotu zamówienia. 
    Taka sama odpowiedzialność obciąża Wykonawcę w przypadku, gdy w przedmiocie 
     zamówienia wystąpią wady powodujące ograniczenie w realizacji celów, dla których przedmiot 
    ten miał być przeznaczony. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny a tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu zamówienia 
    istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz  
    z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 

 
§16 

 
1. O wykryciu wad Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić na piśmie  Wykonawcę  w terminie  
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   14 dni roboczych od daty jej ujawnienia. 
2. Istnienie wady powinno być potwierdzone protokołem. Zamawiający wyznaczy termin na 
    usunięcie wad, uwzględniając możliwości techniczno-organizacyjne Wykonawcy. 

§17 
 

1. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość  związanych z tym 
   kosztów. Jeżeli koszt usunięcia wad byłby niewspółmierny do efektów uzyskanych  
   w następstwie usunięcia wad, uważa się że wady nie nadają się do usunięcia. 
2. Usunięcie wad winno być potwierdzone protokołem. 
3. Strony mogą uzgodnić w formie pisemnej, że wady ujawnione w toku czynność odbioru lub  
    w okresie rękojmi Zamawiający usunie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 

§18 
 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 12 miesięcy. 
2. Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z rękojmi, rozpoczyna się  
    w stosunku do Wykonawcy z dniem podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. 
3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, także po upływie terminu,  
    o którym mowa w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. 
 

§19 
 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady  przedmiotu 
    zamówienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji. 
2. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia 
   na okres do dnia skutecznego zawiadomienia  właściwego organu nadzoru budowlanego o 
   zakończeniu robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanych projektów 
   budowlano-wykonawczych, ale nie dłużej niż 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru  
   końcowego. 
 

§20 
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie:    
     ……………….PLN (słownie: …………………………………………………………….)  
     stanowiące 10% wynagrodzenia brutto określanego w § 9 ust. 5 umowy. 
2. Zabezpieczenie o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w formie ……………….. 
3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy  zabezpieczenia na jedną 
    lub kilka form zgodnie  z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
    i przepisami ustawy prawo zamówień publicznych  jednakże zmiana zabezpieczenia może być 
    dokonana tylko z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejsza jego wysokości. 
4. W ramach wniesionego zabezpieczenia, 100% wniesionej kwoty o której mowa w ust. 1 będzie 
    stanowiło zabezpieczenie wykonania umowy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 
    Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawiona jako zabezpieczenie 
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    roszczeń z tytułu rękojmi za wady będzie stanowiła 30% wniesionego zabezpieczenia 
    należytego wykonania umowy. 
5. Kwota wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy po należytym wykonaniu 
   zobowiązań wynikających z niniejszej umowy: 

1) 70% kwoty zabezpieczenia – w ciągu 30 dni po podpisaniu przez strony protokołu 
odbioru końcowego, 

2) 30% kwoty zabezpieczenia – nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi 
 

§21 
 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną  na piśmie. 
2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są  zmiany istotnych postanowień zawartej umowy 
   w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian o których mowa w ust. 3. 
3. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: 
     1) terminu wykonania zamówienia,  
     2) wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 
     3) udziału osób – projektantów projektujących w ramach przedsięwzięcia , 
     4) udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, 
4. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku: 
     1) przerwy w realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np. przedłużanie 
         terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
         zezwoleń, badań, ekspertyz, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 
     2) utrudnianie przez właścicieli nieruchomości dostępu do nieruchomości, 
     3) konieczności wykonania prac dodatkowych, które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji  
        przedmiotu zamówienia, a który nie można było przewidzieć na etapie składania oferty, 
     4) rezygnacji z realizacji części zamówienia,  
     5) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego, 
5. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 
     1) odstąpienia (rezygnacji) od części zamówienia 
     2) zmiany stawki podatku VAT. 
6. Zmiana udziału podwykonawców może nastąpić w przypadku: 
     1) skorzystania z podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie 
         Wykonawca nie przewidywał realizacji części zamówienia w podwykonawstwie, 
     2) zmiany zakresu prac realizowanych w podwykonawstwie. 
7. Zmiana osób – projektantów projektujących w ramach przedsięwzięcia może nastąpić  
    w przypadku: 

1) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, 
2) utraty uprawnień przez wskazane przez Wykonawcę osoby, 
3) wykreślania osób z listy członków branżowej izby samorządu zawodowego. 

8.  W przypadku zmiany osób – projektantów  Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu 
     nowe osoby o niezgorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osób, które zostały  
     wskazane w ofercie Wykonawcy. 
9. Warunki dokonywania zmian: 
     1) inicjowanie zmian na pisemny wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, 
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     2) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, 
     3) w formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
10. Zmiany zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają   
      pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: 
      - zmianę koordynatora ze strony Zamawiającego  i Wykonawcy, 
      - zmianę rachunku bankowego, 
      - zmiany adresowe. 
11. Strony zobowiązane są do powiadomienia na piśmie o zmianach o których mowa w ust. 10. 
 

§22 
 

1. Każda ze stron może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w przepisach  
    Kodeksu Cywilnego. 
2. Zamawiającemu dodatkowo przysługuje prawo do odstąpienia 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, w tym 
    przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych  
    okolicznościach 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
   oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§23 
 

1. Odstępujący od umowy, z wyjątkiem przypadku określonego w § 22 ust. 2 umowy oraz 
    w sytuacji, kiedy odstąpienie nastąpiło z przyczyn za które odpowiada druga strona, jest  
    obowiązany naprawić drugiej  stronie spowodowaną tym szkodę. 
2. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany do: 
    1) sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu zawierającego zestawienie  
        wykonanych prac oraz stan zaawansowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 
        dzień odstąpienia, 
     2) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych prac projektowych. 
3. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający jest zobowiązany do: 
     1) dokonania odbioru wykonanych prac projektowych, 
     2) zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace. 

§24 
 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny, właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 

§25 
 

1. Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest  
     ……………………………………………………….., tel. ……………………………..,  
     fax………………………………., e-mail ……………….……………………………. 
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2. Koordynatorem obowiązków umownych ze strony Wykonawcy jest  
     ………………………………………………………,tel. …………………………………..,      
    fax……………………………………., e-mail    …………………………………………… 
 
3. Cesja wierzytelności związanych z realizacją niniejszej umowy nie może być przedmiotem 
    obrotu pomiędzy podmiotami trzecimi bez zgody Zamawiającego. 
 
4. W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego,  
    Prawa Budowlanego, Prawa Zamówień Publicznych. 
 

§26 
 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach , które otrzymują: 
2 egz. Zamawiający 
1 egz. Wykonawca 
 
 WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY  


