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UMOWA Nr ……./NZ/2021/ZDiZ
zawarta w dniu ……………. w Sopocie, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
Gminą Miasta Sopotu,
z siedzibą przy ul. Kościuszki 25/27, 81-704 SOPOT
NIP: 585-14-11-941 REGON: 191675563
w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie
z siedzibą przy Al. Niepodległości 930, 81-861 SOPOT,
reprezentowany przez:
Dyrektora – Wojciecha Oginta,
(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
z siedzibą w ………………………………………………………………………………………………………………………………………
wpisanym do rejestru KRS pod numerem …………………………………………………………………………………….
REGON ……………………………………………
NIP …………………………………………….
reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
zwanym dalej „Jednostką Projektową”,
zwani łącznie „Stronami”.
Mając na uwadze fakt, że:
1. Jednostka Projektowa została wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o numerze referencyjnym ……………………., na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity: (Dz. U. z 2019. poz. 1843 ze zmianami). na podstawie złożonej
oferty w dniu ………………………………………….,
2. osoby reprezentujące Strony mają stosowne umocowania, aby zaciągnąć zobowiązania wynikające
z niniejszej umowy,
Strony postanowiły zawrzeć niniejszą umowę [dalej Umowa] o następującej treści:

§1. Przedmiot Umowy
Zamawiający powierza, a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne, które
obejmuje: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zadania: przebudowa układu

drogowego w ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”.

§2. Zakres przedmiotu Umowy
1.

Zakres prac dla przedmiotu Umowy jest tożsamy z opisem przedmiotu Umowy wskazanym w II Części SIWZ
i w szczególności obejmuje:
1) Wykonanie dokumentacji zgodnie z wykazem przedstawionym w §6 pkt 2 Umowy oraz Części II SIWZ –
Opis Przedmiotu Zamówienia, oraz przygotowanie wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z
kompletem dokumentów, które będą wymagane przy jego składaniu [dalej łącznie Dokumentacja],
2) Przeprowadzenie dwóch konsultacji społecznych w zakresie proponowanych rozwiązań projektowych
wraz ze sporządzeniem raportu z przeprowadzonych konsultacji
3) Nadzór Autorski – pełniony na każde wezwanie Zamawiającego w przypadku przystąpienia przez
Zamawiającego do realizacji robót budowlanych. Zamawiający przewiduje maksymalnie 50 pobytów na
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terenie budowy, przy czym powołanie Nadzoru Autorskiego oraz jego zakres liczony w pobytach na
terenie budowy jest prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.
2. Wersja elektroniczna dokumentacji, wymienionej w ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu winna być wykonana
jako odpowiednik wersji papierowej (drukowanej) w formie:
− pliki z rozszerzeniem *.xls, *.doc lub *.pdf,– dla opisów technicznych, zestawień tabelarycznych, itp.,
− pliki z rozszerzeniem *.pdf lub *.jpg – dla rysunków technicznych i ilustracji graficznych.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy został opisany w SIWZ, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Umowy i jej
integralną część, w szczególności w Części II SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia.

§3. Wykonanie przedmiotu Umowy
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Jednostce Projektowej posiadaną dokumentację archiwalną,
związaną z przedmiotem Umowy.
Jednostka Projektowa wykona przedmiot Umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi w tym zakresie przepisami, nie naruszając praw osób
trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych i majątkowych, a także praw zależnych. W przypadku
poniesienia przez Zamawiającego bądź osobę trzecią jakiejkolwiek szkody z powodu wadliwości
rozporządzenia przez Jednostkę Projektową częścią lub całością praw określonych w Umowie,
poszkodowanemu przysługiwać będzie prawo dochodzenia stosownego odszkodowania bezpośrednio od
Jednostki Projektowej, zaś w przypadku wystosowania roszczeń w stosunku do Zamawiającego Jednostka
Projektowa wstąpi do takiego sporu przejmując odpowiedzialność.
Jednostka Projektowa oświadcza, iż posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do wykonania
przedmiotu Umowy.
Przekazywane poszczególne elementy Dokumentacji, stanowiącej przedmiot Umowy, będą ze sobą spójne
oraz kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. Dokumentacja ta ma zawierać wymagane
rozwiązania projektowe oraz opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów i konieczne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, pozwolenia
wodnoprawnego, a także decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody.
Do Projektu Budowlanego, stanowiącego element Dokumentacji, wyszczególnionej w §2 Umowy, Jednostka
Projektowa oraz projektanci branżowi, odpowiedzialni za spełnienie wymagań dotyczących Dokumentacji,
muszą dołączyć oświadczenie zgodne z Art. 20 ust. 4 obowiązującego Prawa Budowlanego.
Oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust. 5, Jednostka Projektowa musi dołączyć do Dokumentacji
oświadczenie o zgodności przedmiotu Umowy z Ustawą – Prawo Zamówień Publicznych. W związku
z powyższym przedmiot Umowy winien uwzględniać przepisy wynikające z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami), w tym w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia, z którego wynika zakaz określenia przedmiotu i warunków zamówienia w sposób, który mógłby
utrudniać uczciwą konkurencję, np. poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub w inny sposób
wskazujący pochodzenie urządzeń, materiałów, itd. wchodzących w skład przedmiotu zamówienia – na
roboty budowlane, obiekty budowlane.
Zamawiający wymaga, aby w rozwiązaniach projektowych zastosować wyroby budowlane (materiały
i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, które uzyskają akceptację
Zamawiającego.
Zamawiający wskazuje jako wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, osoby wykonujące
czynności wymagające nadzoru ze strony Jednostki Projektowej, z wyjątkiem osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac
geodezyjnych, prac projektowych.
Jednostka Projektowa oświadcza, ze osoby wymienione w ust. 8 będą zatrudnione przez Jednostkę
Projektową lub Podwykonawcę na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisów art. 22 ust 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U z 2018 r. poz. 917 z póżn. zm).
Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie dłuższym niż 3 dni jest
zobowiązany do przekazania oświadczenia o zatrudnieniu osób i poświadczonej za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Jednostkę Projektową lub podwykonawcę kopii zanonimizowanych umów/umowy o
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pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy powyższe oświadczenie
Jednostka Projektowa i podwykonawcy. W zakresie umowy imię i nazwisko oraz data zawarcia, rodzaj
umowy i wymiar etatu powinny być możliwe do identyfikacji, natomiast zakres anonimizacji umowy musi być
zgodny z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z dnia 24 maja
2018 r. poz. 1000).
11. Nieprzedłożenie przez Jednostkę Projektową dowodów, o których mowa w ust. 10 będzie traktowane jako
niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących prace na podstawie umowy o prace.
12. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę Zamawiający
naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona w § 9 ust.1 pkt d) umowy.

§ 4. Termin realizacji
1. Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, z wyłączeniem Nadzoru Autorskiego, którego czas realizacji

określono w ust. 2 poniżej, ustala się do dnia 30 czerwca 2021 r.
2. Zamawiający przewiduje powołanie Nadzoru Autorskiego w terminie do 5 lat od dnia odbioru końcowego

Dokumentacji będącej przedmiotem Umowy, lecz nie dłużej niż do dnia upływu rękojmi za wady dla Robót
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot niniejszego zamówienia.
3. Termin realizacji przedmiotu Umowy może ulec zmianie w przypadkach wskazanych w pkt. 22.10 Części I
SIWZ – Instrukcja Dla Wykonawców, stanowiącego załącznik do Umowy i jej integralną część.
4. Inne możliwe zmiany Umowy określono w dalszej części pkt. 22.10 Części I SIWZ – Instrukcja Dla
Wykonawców.

§ 5. Przekazanie prac
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.
8.

Jednostka Projektowa dostarczy Zamawiającemu wykonany przedmiot Umowy w 10 egzemplarzach
(z wyjątkiem Kosztorysu Inwestorskiego, który winien być przekazany w 2 egzemplarzach, oraz wniosku o
pozwolenie na budowę wraz z kompletem dokumentów, który winien być przekazany w 1 egzemplarzu, w
terminie określonym w §4 Umowy.
Wersję elektroniczną Dokumentacji stanowiącej przedmiot Umowy Jednostka Projektowa przekaże
Zamawiającemu w 1 egz., w terminie określonym w §4 Umowy.
Przekazanie przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
Dopuszcza się możliwość etapowego przekazywania Dokumentacji, objętej zakresem przedmiotu Umowy.
Odbiór poszczególnych jej elementów w takim przypadku nastąpi na podstawie częściowych protokołów
zdawczo-odbiorczych, które po zatwierdzeniu przez Zamawiającego będą stanowić podstawę do
wystawiania faktur częściowych. Niezależnie od protokołów częściowych na zakończenie realizacji
przedmiotu Umowy należy sporządzić protokół końcowy, zawierający spis wszystkich elementów
Dokumentacji.
Za datę wykonania i odbioru Dokumentacji przyjmuje się datę podpisania przez obie Strony końcowego
protokołu zdawczo-odbiorczego. Protokół ten, zaakceptowany przez Zamawiającego, stanowi podstawę do
wystawienia faktury końcowej.
Zamawiający może odmówić podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego, jeśli stwierdzi, że przekazywany
przez Jednostkę Projektową przedmiot Umowy nie spełnia wymagań Umowy oraz nie jest kompletny z
punktu widzenia celu, któremu ma służyć, lub jest wykonany wadliwie.
Miejscem odbioru Dokumentacji będzie Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie Al. Niepodległości 930, Sopot
W momencie podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, w ramach wynagrodzenia
wskazanego w §6 Umowy, bez względu na to, czy dotyczy on całości czy części dokumentacji, bez
konieczności składania dalszych oświadczeń woli, Jednostka Projektowa przenosi na Zamawiającego
autorskie prawa majątkowe do przedmiotowej Dokumentacji i opracowań. Zamawiający będzie mógł bez
zgody Jednostki Projektowej i bez zapłaty dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Jednostki Projektowej oraz
bez żadnych ograniczeń czasowych, ilościowych czy tematycznych:
a) użytkować Dokumentację i opracowania na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb
ustawowych i statutowych zadań Zamawiającego, w tym w szczególności przekazać Dokumentację
i opracowania lub ich dowolną część, także ich kopie:
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- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych dokumentacji
projektowych i opracowań,
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
b) rozpowszechniać Dokumentację i opracowania w całości, jak i w każdej jej części, w tym poprzez
wystawienie, wyświetlanie, publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do
niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wykorzystywanie w każdym celu związanym
z reklamą, promocją i informacją dotycząca inwestycji wykonywanej na podstawie Dokumentacji oraz
wszelkie inne publiczne udostępnianie,
c) wykorzystywać Dokumentację i opracowania jej towarzyszące lub ich dowolną część do prezentacji,
d) wprowadzać Dokumentację i opracowania lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie
własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,
e) dokonywać opracowań, przeróbek i adaptacji Dokumentacji w całości, jak i w każdej jej części.
f) wprowadzać do obrotu oryginału lub kopii Dokumentacji w całości, jak i w każdej jego części na
podstawie każdego tytułu prawnego lub bez takiego tytułu,
g) wykorzystania w celu prowadzenia każdej inwestycji, nie ograniczonej tylko do inwestycji opisanej w
Umowie,
h) trwale lub czasowo zwielokrotniać Dokumentację i opracowania lub ich części dowolną techniką
jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie.
9. Prawo do eksploatacji na polach wymienionych wyżej odnosi się do eksploatacji Dokumentacji w części lub
w całości, zarówno w postaci pierwotnej, jak i w postaci opracowania. Jednostka Projektowa udziela
Zamawiającemu wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowania
Dokumentacji na wszystkich polach eksploatacji wskazanych wyżej.
10. Zamawiający nie może usuwać z opracowania oznaczeń określających Autora.
11. W momencie podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego dla wykonanej Dokumentacji,
Jednostka Projektowa przenosi na Zamawiającego także własność egzemplarzy, na których utrwalono tę
Dokumentację.

§ 6. Wynagrodzenie i warunki płatności
1. Za wykonanie całego przedmiotu Umowy, przy założeniu wykonania Nadzoru Autorskiego w maksymalnym

zakresie, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości ………………………………….…………. PLN brutto (słownie:
…………………………………………………………………………………………………….. złotych …..……./100).
W cenie tej zawarte jest wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych oraz innych praw do
wykonanego przedmiotu Umowy, praw własności przekazanych egzemplarzy oraz za wszelkie zgody
określone w §5 Umowy, a także wszelkie koszty (w tym koszt uzyskania wszelkich decyzji i dokumentów,
koszty realizacji gwarancji), konieczne do prawidłowego wykonania całego przedmiotu Umowy.
2. Wartość poszczególnych elementów Przedmiotu Umowy wynosi:
3.
Wartość Usług netto

Nazwa zadania

„Opracowanie wielobranżowej dokumentacji
projektowej zadania: przebudowa układu drogowego w
ul. 3 Maja w Sopocie wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego”.

Należny
podatek VAT

Wartość Usług
brutto

Raporty z przeprowadzonych konsultacji społecznych
Wizualizacja projektu do celów promocji i informacji prasowej
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Inwentaryzacja
stanu
istniejącego
terenu
objętego
przedmiotem zamówienia
Projekt Budowlany wielobranżowy w skład którego wchodzi
projekt zagospodarowania terenu, projekt architektonicznobudowlany, projekt techniczny
Dokumentacja geologiczna i geotechniczna stanowiąca element
projektu technicznego
Projekt prac geologicznych wraz z dokumentacją dot.
wykonania piezometrów
Inwentaryzacja i gospodarka zielenią
Dokumentacja dot. oceny oddziaływania na środowisko
Operat wodnoprawny ( jeżeli dotyczy )
Projekt Wykonawczy wielobranżowy
Projekt Docelowej Organizacji Ruchu
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót
Przedmiary Robót
Kosztorys Inwestorski
Operat formalno-prawny wraz z kolorową planszą zbiorczą
Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z asystą merytoryczną
Pełnienie Nadzoru Autorskiego
(należy podać maksymalny koszt pełnienia Nadzoru
Autorskiego, zakładając 50 pobytów)
OGÓŁEM:
4. W przypadku polecenia przez Zamawiającego wykonania przez Jednostkę Projektową Nadzoru Autorskiego,
o którym mowa w §2 ust.1 pkt 2) Umowy, Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowej wynagrodzenie za tę
część Umowy w wysokości ………………………..……………. PLN netto (słownie: …………………………………………
złotych) plus należny podatek VAT za każdą zleconą wizytę na placu budowy. Z wykonanej czynności Nadzoru
Autorskiego Jednostka Projektowa zobowiązana jest uzyskać pisemne potwierdzenie przedstawiciela
Zamawiającego. Jednostka Projektowa będzie wystawiała fakturę VAT za każdy pobyt na terenie budowy
bezzwłocznie po wykonaniu tej części Umowy i uzyskaniu potwierdzenia jej wykonania, lecz zawsze w
granicach czasowych objętych przepisami prawa regulującymi obowiązek wystawiania faktur VAT.
5. Wynagrodzenie Jednostki Projektowej może ulec zmianie w przypadku wskazanych w pkt. 22.10 Części I
SIWZ – Instrukcja Dla Wykonawców, stanowiącego załącznik do Umowy i jej integralną część.
6. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy płatne będzie przez Zamawiającego po prawidłowym
wykonaniu przedmiotu Umowy i protokolarnym jego odbiorze przez Zamawiającego oraz wystawieniu
prawidłowej faktury VAT przez Jednostkę Projektową, w terminie 28 dni od daty jej doręczenia. W przypadku
przekazywania Dokumentacji w częściach, możliwe jest rozliczenie danej części w razie kompletnego jej
wykonania w zakresie objętym daną pozycją tabeli wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, po jej
protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego.
7. Rozliczenie za wykonany przedmiot Umowy dokonywane będzie na podstawie prawidłowo wystawionej
faktury VAT, która jako Nabywcę wskazywać będzie Gminę Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot,
NIP 585-14-11-941 i która winna być dostarczona do odbiorcy faktury na adres Zarządu Dróg i Zieleni w
Sopocie (81-861), Al. Niepodległości 930. Niespełnienie wymagań określonych w zdaniu poprzedzającym
skutkować będzie uznaniem faktury VAT za niedostarczoną i brakiem wymagalności należności nią objętych.
8. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
9. Jednostka Projektowa ma możliwość przesyłania Zamawiającemu ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
za pośrednictwem platformy o której mowa w pkt. 9.
10. Jednostka Projektowa przesyła ustrukturyzowane faktury elektroniczne za pośrednictwem platformy
https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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11. Dane konta Zamawiającego: Nazwa podmiotu: :zdizsopot. Adres PEF: 5851003159.
12. W przypadku zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Jednostka Projektowa ma prawo naliczyć Zamawiającemu

odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

§ 7. Zapłata wynagrodzenia
Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego nastąpi przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy
Jednostki Projektowej:
Bank Jednostki Projektowej:
Nr rachunku bankowego Jednostki Projektowej:

§ 8. Obowiązki Jednostki Projektowej
Jednostka Projektowa zobowiązuje się do wykonania czynności wskazanych w SIWZ i Umowie,
a w szczególności do:
a) wykonania przedmiotu Umowy w zakresie i terminie określonym w Umowie, przez wykwalifikowanych
i uprawnionych, wskazanych w Ofercie, specjalistów, ze szczególną starannością, w zgodności ze
współczesnymi zasadami wiedzy inżynierskiej i obowiązującymi przepisami i normami,
b) traktowania informacji uzyskanych od Zamawiającego jako poufnych,
c) dostarczania Zamawiającemu raportów z postępu prac projektowych – w terminie do 7 dnia każdego
miesiąca za poprzedni miesiąc, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w §9 ust. 1 ppkt a)
Umowy,
d) przekazania przedmiotu Umowy do odbioru na zasadach określonych Umową,
e) prawidłowego wystawiania faktur VAT zgodnie z postanowieniami Umowy,
f) usunięcia na własny koszt błędów w Dokumentacji, stanowiącej przedmiot Umowy, nieujawnionych w
czasie odbioru, w najkrótszym uzasadnionym terminie, natychmiast po ich wykryciu w okresie realizacji
Robót wykonywanych na podstawie niniejszej Dokumentacji, tak, by nie dochodziło do
nieuzasadnionego ich przerywania lub przedłużania czasu ich ukończenia.
2. Jednostka Projektowa odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu Umowy, ze
względu na cel oznaczony w Umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia. W szczególności
Jednostka Projektowa odpowiada za brak zgodności rozwiązań projektowych z przepisami prawa
budowlanego i przepisami prawa zamówień publicznych.
3. W przypadku stwierdzenia wad w przekazanym przedmiocie Umowy Jednostka Projektowa będzie
zobowiązana do ich usunięcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty
dodatkowego wynagrodzenia.
4. Jednostka Projektowa pokryje wszelkie szkody powstałe na skutek wad w wykonaniu przedmiotu Umowy.
5. Jednostka Projektowa udziela gwarancji na wykonaną dokumentację na okres 36 miesięcy od daty
zakończenia realizacji Umowy. Jednostka Projektowa w ramach gwarancji będzie zobowiązana do usunięcia
wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.
6. Dopuszcza się zmiany w składzie osób realizujących przedmiotowe zamówienie na uzasadniony wniosek
Jednostki Projektowej i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Jednostka Projektowa
nie mogła przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez nią zawiniona.
1.

§ 9. Kary umowne
1. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Jednostce Projektowej następujących kar umownych:
a) za zwłokę w wykonaniu prac będących przedmiotem Umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia,

określonego w §6 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w §4 Umowy,
b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 1% wynagrodzenia, określonego w §6 ust.1 Umowy, za każdy

dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,
c) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie
odpowiada, w wysokości 10% wartości wynagrodzenia określonego w §6 ust.1 Umowy.
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d) za brak potwierdzenia zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane przez

zamawiającego następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: pracownicy niższego dozoru
technicznego np. brygadziści, mistrzowie – w zakresie nadzoru i realizacji robót budowlanych; pracownicy
fizyczni – wykonujący bezpośrednio roboty budowlane, w wysokości 200,00 zł, słownie: dwieście złotych
za każdy taki przypadek.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od
Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach – w takim przypadku Jednostce
Projektowej przysługiwać może wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części Umowy.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na ogólnych zasadach, wynikających
z Kodeksu Cywilnego, w wysokości przewyższającej wysokość kar umownych.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia w/w kar umownych z należności przysługujących Jednostce
Projektowej.

§10 Podwykonawcy / Inne Podmioty
1. Jednostka Projektowa zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy własnymi siłami oraz przy pomocy
podwykonawców w zakresie wskazanym w ust. 2 poniżej.
2. Zakres przedmiotu umowy, który Jednostka Projektowa wykona przy pomocy podwykonawców lub innych
podmiotów:
a) (imię i nazwisko), tel. …………………………….…., e-mail:…………………….…………, Nr upr. ………….………………
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.
3. Jednostka Projektowa każdorazowo zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na
zawarcie umowy z kolejnym podwykonawcą.
4. W trakcie trwania umowy Zamawiający może wyrazić na piśmie zgodę na wykonanie zakresu prac
określonego w ust. 2 niniejszego paragrafu przez innego podwykonawcę. Na zawarcie konkretnej umowy z
takim podwykonawcą Jednostka Projektowa obowiązana jest uzyskać zgodę Zamawiającego w trybie
przewidzianym w niniejszym paragrafie. Zamawiający może odmówić zgody podając pisemne uzasadnienie
swojej decyzji.
5. Odmowa przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Jednostkę Projektową umowy z podwykonawcą nie
może stanowić podstawy do żądania przedłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia, a także
zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.
6. Jednostka Projektowa jest zobowiązana do dokonania starannego wyboru podwykonawców spośród
podmiotów mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje. Zatrudnienie podwykonawcy nie zwalnia
Jednostki Projektowej z odpowiedzialności za należyte wykonanie czynności powierzonych podwykonawcy –
dotyczy to również podwykonawców wymienionych w ust. 2. Ponadto Jednostka Projektowa jest
zobowiązana sprawować stały nadzór nad realizacją usług przez podwykonawców oraz dalszych
podwykonawców, w tym koordynować prace poszczególnych projektantów sprawujących nadzór autorski w
trakcie realizacji robót budowlanych nadzoru autorskiego. Jednostka Projektowa jest odpowiedzialna za
działania i zaniechania - w tym w szczególności za szkody wyrządzone Zamawiającemu, wykonawcy robót
budowlanych, przez podwykonawców, jego przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy
wykonywaniu zobowiązania się posłużył, jak za swoje własne działania i zaniechania.

§ 11 Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy
1.

2.

Jednostka Projektowa, której oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest do
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny brutto podanej w
ofercie. Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy wniesienia, najpóźniej
w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy będzie ważne i wykonalne oraz pozostawać będzie w
dyspozycji Zamawiającego do upływu okresów, na jakie zostało ustanowione, zgodnie z postanowieniami
Umowy w sprawie Zamówienia. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu,
Jednostka Projektowa zobowiązana jest zapewnić, aby obowiązywało ono w odpowiedniej wysokości do
zakończenia powyższych okresów, przy zachowaniu odpowiednich mechanizmów przedłużających okresy
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3.

4.
5.

6.
7.

obowiązywania tego zabezpieczenia na wypadek przedłużenia okresu wykonywania Umowy lub okresu
gwarancji należytego wykonania Umowy lub okresu gwarancji.
Jednostka Projektowa zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś
kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, na
podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go do skorzystania z
zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych dokumentów.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujący sposób (w przypadku wpłaty zabezpieczenia w formie
pieniężnej):
a) 70% kwoty zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i podpisania przez obie
strony protokołu zdawczo-odbiorczego ,
b) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni po zakończeniu okresu rękojmi.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia oraz roszczeń wynikających z tytułu rękojmi.
Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Jednostki Projektowej, kwotę
zabezpieczenia wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek
powstałych z winy Jednostki Projektowej, ujawnionych w czasie do odbioru dokumentacji w okresie
gwarancji lub rękojmi, których Jednostka Projektowa nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym
powiadomieniu. O wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na
powyższy cel, Zamawiający powiadamia Wykonawcę pisemnie.
Jednostka Projektowa przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono w
formie innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy.
W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Jednostki Projektowej z tytułu
nienależytego wykonania Umowy oraz uchylania się Jednostki Projektowej od zadośćuczynienia tym
roszczeniom kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami, w
przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej, przeznaczona do
pokrycia tych roszczeń.

§ 12 Gwarancja i rękojmia
1. Jednostka Projektowa udziela Zamawiającemu gwarancji jakości dostarczonego przedmiotu zamówienia
przez okres 24 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag dla
przedmiotu umowy.
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługuje rękojmia za wady, która
wygasa po upływie 60 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag dla
przedmiotu umowy.
3. W ramach gwarancji Jednostka Projektowa zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad dokumentacji w
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień
wynikających z gwarancji.

§ 13 Zmiany Umowy
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Jednostki Projektowej, w przypadkach wynikających wprost z
przepisów o zamówieniach publicznych oraz w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
2. Zmiana postanowień zawartej Umowy jest możliwa w przypadkach opisanych w ust. 3 niniejszego paragrafu,
z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w Opisie
Przedmiotu Zamówienia oraz strony Umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian.
3. Zamawiający dopuszcza, zgodnie z Art. 144 Ustawy PZP, możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności w
przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było
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przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. Zmiana Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia może nastąpić
w następujących przypadkach:
A. Zmiana terminu wykonania Umowy:
− wobec konieczności wprowadzenia zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej w zakresie dla
wykonania opracowań dodatkowych i zamiennych, nie wykraczających poza zakres przedmiotu
zamówienia, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego,
− na skutek konieczności zmniejszenia zakresu Dokumentacji Projektowej, w związku z koniecznością z
jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. wg stawek zgodnych z Umową,
− z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia pod warunkiem, że
działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy,
− zmiany będące następstwem działania organów administracji państwowej, w szczególności odmowa
wydania lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń,
uzgodnień oraz inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego
− inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące
niemożliwością prowadzenia prac projektowych,
− zmiana terminu następuje w wyniku powstania nowych skutków epidemii COVID-19, których nie
można było przewidzieć na etapie dotychczasowego przebiegu epidemii tj. w trakcie trwania
postępowania, wykonawca winien poinformować o zaistnieniu nowych nieprzewidzianych sytuacji
wykraczających poza zmiany przewidziane w umowie;
− zmiana terminu następuje o uzasadniony czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian wynikający z
okoliczności zmian;
B. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy:
− zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikająca z ustawowej zmiany stawki podatku od
towarów i usług (VAT),
− w przypadku zaistnienia zmian sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o których mowa poniżej w
punkcie C, z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian terminu wykonania zamówienia,
− w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części zakresu przedmiotu zamówienia – zmniejszenie
wynagrodzenia o wartość niewykonanych prac projektowych, z jednoczesnym prawem do zmiany
terminu wykonania zamówienia,
− zmiana wynagrodzenia będzie ustalana na podstawie cen umownych dla każdego elementu
Dokumentacji Projektowej, w przypadku, gdy dane elementy Dokumentacji nie są ujęte w umowie
zmiana wynagrodzenia zostanie określona w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych
przy założeniu, że stawki j.n.p. zostaną przyjęte w wysokości średniej opublikowanej w ŚZWPP za
poprzedni kwartał w stosunku do dnia wystąpienia okoliczności powodującej konieczność zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.
C. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
− zmiana zakresu opracowania z jednoczesnym prawem do odpowiednich zmian wynagrodzenia
Wykonawcy,
− aktualizacja/zmiana rozwiązań technicznych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów,
− zmniejszenie zakresu prac projektowych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia,
z jednoczesnym prawem do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wg stawek zgodnych z umową,
− rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do podanego w Ofercie Wykonawcy; w
przypadku zaistnienia korzyści dla Zamawiającego takich, jak skrócenie terminu wykonania
przedmiotu zamówienia lub zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych;
D. Inne zmiany, nie wymagające sporządzenia Aneksu do Umowy:
− zmiany Personelu Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody
Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje
techniczne osobami legitymującymi się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem;
Zamawiający nie dopuszcza do zmiany składu Personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub innym
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doświadczeniu, niż wykazano w złożonej ofercie, potwierdzając spełnianie warunków udziału w
niniejszym postępowaniu,
− zmiany zakresu czynności powierzonych Podwykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy pod
warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego na taką zmianę; zmiana ta nie wymaga sporządzenia
aneksu do Umowy,
− zmiany Podwykonawcy albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Jednostka Projektowa
powoływała się na zasadach określonych w Art. 22a Ustawy PZP w celu wykazania spełniania warunków
udziału w niniejszym postępowaniu, o których mowa w Art. 22 ust. 1 Ustawy PZP, pod warunkiem
wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
je w stopniu co najmniej równoważnym, jaki był wymagany na etapie postępowania przetargowego,
− w przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego – w miejsce praw
i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny, bez potrzeby zmiany
Umowy o udzielenie niniejszego zamówienia,
− zmiany spowodowane zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację zamówienia.
Jednostka Projektowa może podczas wykonywania Umowy zaproponować Zamawiającemu zmianę w
realizacji Umowy, jaką Projektant uzna za pożądaną w celu polepszenia jakości, sprawności lub
bezpieczeństwa, obniżenia kosztów konserwacji lub eksploatacji projektowanego Obiektu lub w inny sposób
korzystną dla Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich
zmian wprowadzanych do Umowy, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w
większej kwocie Projektantowi;
Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:
a)
wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy
b)
wydłużenie okresu rękojmi o dowolny okres.
Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w okolicznościach określonych w art. 142 ust. 5 ustawy
Prawo zamówień publicznych:
a)
zmiany ustawowej stawki podatku VAT od towarów i usług,
b)
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów
ustawowych,
c)
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
W przypadkach określonych w ust. 7 - jeżeli nastąpi wzrost ponoszonych przez Jednostkę Projektową
kosztów możliwy jest wzrost kosztów wynagrodzenia o kwotę równą udokumentowanym kosztom
Jednostki Projektowej. W przypadku wystąpienia zmian obniżających koszty Jednostki Projektowej –
wynagrodzenie Jednostki Projektowej może zostać obniżone o oszczędność wynikającą ze zmniejszenia
kosztów.
Wymieniony powyżej katalog obejmuje zmiany, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowi
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 14. Postanowienia końcowe
Strony zobowiązują się do ścisłej współpracy w trakcie realizacji Umowy.
Ze strony Jednostki Projektowej za koordynację całości prac projektowych odpowiedzialny jest:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego będzie
Kierownik Działu Inwestycji i Remontów Kapitalnych Pani Urszula Kośnik
4. Strony zobowiązane są do informowania się na piśmie o zmianach danych określonych w komparycji Umowy
pod rygorem uznania za doręczoną korespondencję wysłaną na dane podane przez Stronę.
5. Strony wyłączają konieczność uzyskiwania upoważnienia sądu w okolicznościach wskazanych w przepisie art.
480 Kodeksu Cywilnego.
1.
2.
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W przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego lub Jednostki
Projektowej, w miejsce praw i obowiązków odpowiednio Zamawiającego lub Jednostki Projektowej wstąpi
jego następca prawny.
Do spraw nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego, Prawa Wodnego, Prawa Ochrony Środowiska, Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych oraz Prawa Zamówień Publicznych.
Strony powinny dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia
w sprawach spornych, do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy stronami właściwy będzie ze względu na siedzibę
Zamawiającego Sąd Powszechny.
Zmiany do Umowy wymagają zgody obu Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze są dla
Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Jednostki Projektowej.

ZAMAWIAJĄCY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
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