Załącznik nr 4 do SWZ
projekt
UMOWA NR GMP.272................. 2021
zawarta w dniu................... w Bisztynku pomiędzy:
Gminą Bisztynek z siedzibą w Bisztynku przy ul. Kościuszki 2, 11 - 230 Bisztynek
zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez
Marka Dominiak - Burmistrza Bisztynka
przy kontrasygnacie Elżbiety Banaszkiewicz - Skarbnika Gminy i Miasta Bisztynek
NIP: 743 197 63 53
REGON: 510743597
a:
……………………………………………………………………………………………….……...
NIP: ............ REGON: .................
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:
……………………………………………..
W treści umowy ZAMAWIAJĄCY oraz WYKONAWCA zwani są również Stronami.
W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) została zawarta umowa następującej
treści:
Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów inwestorskich i
przedmiarów dla zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn: Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku”
2. oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych projektem
3. Opracowanie dokumentacji obejmuje:
1) Etap I:
a) Wykonanie koncepcji wraz z wizualizacją budynku i zagospodarowania terenu.
2) Etap II:
a) Opracowanie projektu architektoniczno - budowlanego oraz projektu zagospodarowania
działki lub terenu dla zadania pn: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w
Bisztynku” zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)
b) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji koniecznych do realizacji inwestycji, w tym
między innymi:
— wykonanie mapy do celów projektowych,
— wykonanie badań geologiczno – inżynierskich oraz sporządzenia dokumentacji
geotechnicznej i geologicznej w zakresie niezbędnych do zaprojektowania i realizacji
inwestycji,
— uzgodnienia dokumentacji projektowej przez właściwych rzeczoznawców,
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— uzyskania warunków technicznych przyłączenia mediów do obiektu,
— sporządzenia wszelkich innych ekspertyz i opracowań, których potrzeba ujawni się w
trakcie prac projektowych
c) Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania pn: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku”
3) Etap III:
a) Opracowanie projektu technicznego wielobranżowego dla zadania pn: „Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku” zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego niezbędnego do rozpoczęcia realizacji procesu budowlanego zgodnie z
Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333),
b) Opracowanie projektu wykonawczego wielobranżowego dla zadania pn: „Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku” zgodnie z treścią rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),
c) Przedmiary robót z podziałem na poszczególne branże i powiązany z dokumentacją
projektową, zawierający opis robót budowlanych w kolejności ich wykonania z podaniem
ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz
podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót, nakładów rzeczowych, zgodnie z treścią
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.
z 2013 r., poz. 1129),
d) Kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2004 roku 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.
2004 130 poz 1389 ze zm.).
3. Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi
obowiązującymi w tym zakresie oraz przepisami prawnymi i technicznymi. Rozwiązania
techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty budowy i eksploatacji obiektu, w tym
obligatoryjne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
4. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze
udzielenia zamówienia publicznego. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może naruszać
art. 16, art. 99 ust. 1, ust. 4 i 5 oraz art. 101 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie można
określać technologii robót materiałów, maszyn, urządzeń w sposób utrudniający uczciwą
konkurencję. Zamawiający dopuszcza wskazanie w dokumentacji projektowej znak towarowy,
patent z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, jeżeli taki
obowiązek wynika z odrębnych przepisów. W takim przypadku przy takim wskazaniu powinien
widnieć dopisek, że dopuszcza się rozwiązania równoważne. Dokumentacja projektowa powinna
określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej
technologii, maszyn, urządzeń i wyposażenia. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania
wszelkich niezbędnych materiałów i uzgodnień.
5. Wszystkie rozwiązania w projekcie powinny brać pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, tak
aby zrealizować optymalnie funkcjonalny obiekt z zastosowaniem rozwiązań oszczędzających
energię.
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6. Opracowana dokumentacja będzie służyć Zamawiającemu do przeprowadzenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest w trybie podstawowym na roboty
budowlane i musi odpowiadać wymogom określonym w art. 103 Ustawy Pzp.
7. Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede
wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami.
8. Opracowując projekt budowlany należy uzyskać, w oparciu o aktualne wyliczenia,
zapotrzebowania na media (woda, ścieki, energia elektryczna, zrzut deszczówki) nowe warunki
przyłączenia, itp.
Termin wykonania
§2
1. Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy, rozpoczyna się z dniem podpisania
umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie:
1) Etap I – w terminie 30 dni od podpisania umowy.
2) Etap II – w terminie 100 dni od zatwierdzenia przez Zamawiającego Etapu I.
3) Etap III – w terminie 30 dni od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę, o którym
mowa w etapie II.
4. Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest dzień podpisania bezusterkowego
protokołu zdawczo – odbiorczego.
Wynagrodzenie
§3
1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej Umowy, Strony ustalają
wynagrodzenie w wysokości …………… złotych netto (słownie: ………………). Podatek VAT,
w kwocie …………. złotych. Łączna należność (brutto) wynosi …………….. złotych (słownie:
………………………….).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1. jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy,
obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji projektowej oraz ryzyko
Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy
a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.
3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną dokumentację projektową nastąpi na podstawie faktury
wystawionej w oparciu o protokół zdawczo - odbiorczy bez wad.
4. Za dzień dokonania płatności strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Faktura będzie płatna w terminie 30 dni licząc od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury
Dane niezbędne do prawidłowego wystawienia faktury:
Gmina Bisztynek, ul. Tadeusza Kościuszki 2,
11-230 Bisztynek NIP: 743 197 63 53.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.
7. Faktura za prace stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy ……………………………………………
8. Wykonawca oświadcza, jako wierzyciel z tytułu niniejszej umowy, że nie przeniesie
wierzytelności, będącej przedmiotem niniejszej umowy na osoby trzecie bez pisemnej zgody
Zamawiającego.
9. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za odebrane prace jest przedstawienie
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,
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biorącym udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Dowodami, o których mowa powyżej mogą
być oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców stwierdzające uregulowanie
należności z tytułu wykonania robót im zleconych.
10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których
mowa w pkt. 9, wstrzymuje się wypłatę należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego
zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt. 9, nie skutkuje
nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania
odsetek.

Gwarancja
§4
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi za wady od dnia
przekazania kompletnej dokumentacji projektowej do dnia zakończenia procesu
realizacyjnego tj. zakończenia robót budowlanych.
2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty protokolarnego
odbioru końcowego dokumentacji projektowej wymienionej w § 1.
3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w
dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną:
— z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego
części, lub
— z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w
ust. 1, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie
gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z
wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat
w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy
te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych
przez Wykonawcę.
Obowiązki Zamawiającego
§5
Zamawiający zobowiązany jest do:
1. Odbioru opracowanej dokumentacji projektowej.
2. Regulowania płatności wynikających z wystawionej faktury, na zasadach określonych w § 3
niniejszej umowy.
Obowiązki Wykonawcy
§6
1. Wykonawca zobowiązany jest:
1) wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z umową, SWZ i jej załącznikami oraz
obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.
2) przed rozpoczęciem prac projektowych sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia.
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3) uzyskać pisemne zatwierdzenie Zamawiającego w stosunku do zastosowanych rozwiązań
projektowych (w szczególności koncepcji, projektu zagospodarowania terenu i parametrów
technicznych projektowanych elementów) przed złożeniem wniosków o wydanie stosownych
opinii, decyzji, warunków itp.
4) konsultować się z Zamawiającym, na etapie opracowywania dokumentacji, w sprawach
mających wpływ na koszt wykonania zadania będącego przedmiotem opracowania,
5) wykonać przedmiot umowy z zapewnieniem dostępności rozwiązań projektowych dla potrzeb
wszystkich użytkowników obiektu, w szczególności osób niepełnosprawnych.
6) zastosować w projekcie materiały posiadające dopuszczenie do obrotu i stosowania w
budownictwie określonych w ustawie Prawo Budowlane.
7) działając z upoważnienia Zamawiającego, uczestniczyć w procesie uzyskiwania wszystkich
wymaganych, pozwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i
dokonywanie potrzebnych zmian oraz uzupełnień w dokumentacji i jej załącznikach.
8) w przypadku dokonania zmian w dokumentacji projektowej w toku postępowania
administracyjnego, wykonawca zobowiązany jest nanieść zmiany na wszystkie egzemplarze
dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia.
9) ponieść wszystkie opłaty administracyjne i inne podobne świadczenia niezbędne do realizacji
przedmiotu umowy.
10) w zadeklarowanym okresie gwarancji i rękojmi od daty podpisania protokołu zdawczoodbiorczego ostatecznego do wprowadzania na swój koszt ewentualnych zmian, korekt i
poprawek dokumentacji projektowej.
11) do nieodpłatnego zaktualizowania kosztorysów inwestorskich, jeżeli żądanie takie
Zamawiający zgłosi w terminie czterech lat, licząc od daty sporządzenia bezusterkowego
protokołu odbioru końcowego.
12) przestrzegać praw patentowych i być w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z
wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i
wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawcę pokryje Wykonawca.
13) do opisania w dokumentacji rozwiązań technologicznych, zastosowanych urządzeń lub
materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący oraz za pomocą dostatecznie dokładnych i
zrozumiałych określeń. Jeżeli Wykonawca określi w dokumentacji właściwości urządzeń,
materiałów za pomocą znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, będzie zobowiązany
opisać w tych opracowaniach rozwiązania równoważne (wskazać istotne parametry
równoważności w stosunku do opisu ), w sposób umożliwiający Zamawiającemu dokonanie
w przyszłości opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami Pzp.
14) zapewnić sprawdzenie projektu budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w odpowiednich specjalnościach.
15) w razie stwierdzenia, przez właściwy organ zatwierdzający projekt budowlany naruszeń
zgodności tego projektu z obowiązującymi przepisami, a w szczególności art. 35 Prawa
budowlanego, do usunięcia wskazanych nieprawidłowości w ramach wynagrodzenia
określonego niniejszą umową, w terminie określonym przez ten organ.
16) w ramach umowy do ewentualnej zmiany rozwiązań technicznych, jeżeli będą one wynikały z
zapisów decyzji administracyjnych, bądź uzgodnień uzyskanych po terminie dokonania
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odbioru dokumentacji technicznej przez Zamawiającego, a także z błędów projektowych,
wykrytych po dniu odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
17) ponosić odpowiedzialność cywilną i zawodową za ewentualne negatywne skutki dotyczące
obiektu budowlanego zrealizowanego na podstawie dokumentacji projektowej.
18) ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego za wszelkie szkody
wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonaniem robót budowlanych w sposób zgodny
z dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot umowy, powstałe wskutek występujących
wad dokumentacji.
19) do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, przekazywane przez Zamawiającego w trakcie prowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji objętej
dokumentacją projektowo-kosztorysową.
2. Strony ustalają, że postanowienia i zobowiązania Wykonawcy zawarte w Specyfikacji
Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zaakceptowane przez Wykonawcę poprzez złożenie
oferty zgodnej z jej treścią, stanowią integralną część niniejszej umowy.
Przekazanie autorskich praw majątkowych
§7
1. Wykonawca oświadcza, iż:
1) będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowej, jaka
powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy, zarówno przez samego wykonawcę jak i
podmioty działające na jego zlecenie. Prawa te nie będą obciążone ani ograniczone na rzecz
osób trzecich.
2) dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej umowy nie będzie naruszała praw
autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak i majątkowych.
2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do
całej dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy i rozporządzania nią na
wszystkich polach eksploatacji.
3. W szczególności zamawiający będzie miał prawo do:
1) zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji projektowej dowolną techniką,
2) wprowadzania dokumentacji projektowej do pamięci komputerów i innych tego typu urządzeń,
3) wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji projektowej we wszelkich formach i w każdy
sposób w Internecie oraz innych sieciach komputerowych,
4) wystawiania i publikowania dokumentacji projektowej dowolną techniką,
5) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postępowaniach o udzielenie zamówień na
wykonanie przedmiotu objętego dokumentacją,
6) wykorzystywania dokumentacji projektowej do realizacji prac, których ona dotyczy,
7) wykorzystywania dokumentacji projektowej przy wykonywaniu innych opracowań,
8) wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji projektowej do korzystania innym
podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego.
4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi również na zamawiającego wyłączne prawo do
zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej będącej
przedmiotem niniejszej umowy.
5. W ramach wynagrodzenia Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez zamawiającego oraz
inne podmioty działające na zlecenie zamawiającego zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji,
opracowań oraz adaptacji dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy oraz
do rozporządzania i korzystania przez zamawiającego lub podmioty działające na zlecenie
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6.

7.

8.

9.

zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań i adaptacji
tej dokumentacji. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby, której
przysługują prawa autorskie do dokumentacji projektowej, wykonawca zobowiązuje się do
uzyskania na rzecz zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej zamawiającemu.
Przejście na rzecz zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje na
mocy niniejszej umowy z chwilą podpisania przez zamawiającego protokołu zdawczo –
odbiorczego dokumentacji.
W ramach przekazania autorskich praw majątkowych Wykonawca oświadcza, że przenosi na
zamawiającego własność wszystkich nośników, na których dokumentacja projektowa stanowiąca
przedmiot umowy została utrwalona i przekazana zamawiającemu. Przejście własności następuje
z chwilą podpisania przez wykonawcę protokołu zdawczo - odbiorczego dokumentacji.
Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących
przedmiotem przeniesienia na zamawiającego oraz prawa do wyrażania zgody wymienionego w
ust. 5, poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez wykonawcę tych
praw do części dokumentacji opracowanej przez podwykonawców lub też poprzez złożenie
pisemnego oświadczenia, że cała dokumentacja lub jej odpowiednia część jest jego samodzielnym
dziełem i że posiada wszelkie wyłączne i samodzielne prawa autorskie.
Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym
paragrafie następuje bez ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium
Odbiory dokumentacji
§8

1. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej po każdym etapie przedmiotu zamówienia
przystąpi do czynności odbioru, który zakończy się podpisaniem protokołu zdawczo –
odbiorczego, albo zwrotem dokumentacji z podaniem na piśmie przyczyn odmowy odbioru. w
terminie:
1) Etap I – w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia,
2) Etap II – w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia,
3) Etap III – w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia.
2. W przypadku wystąpienia istotnych wad przy odbiorze Zamawiający może odmówić dokonania
odbioru, wyznaczy termin usunięcia wad nie dłuższy niż 14 dni i do tego czasu zostaną przerwane
czynności odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad, Zamawiający w
terminie 3 dni roboczych wznowi czynności odbioru.
3. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie przedmiotu umowy jest dzień
podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo – odbiorczego.
Podwykonawstwo
§9
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy na warunkach
określonych ustawą Pzp, SWZ oraz niniejszą umową.
2. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w realizację
zadania. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym
okresie zamierza powierzyć realizację usług.
3. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za
wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa.
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4. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne oraz ponosi
pełną odpowiedzialność za jakość i terminowość prac wykonywanych przez podwykonawców.
5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
6. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji zadania Podwykonawcy, dalszemu
Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów
płatności określonych w umowie z Podwykonawcą, dalszym Podwykonawcą.
7. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w zakresie umownych
prac podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wystawionej przez siebie
faktury:
1) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez
nich faktur,
2) dowodów zapłaty wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych
podwykonawców wynikających z faktur podwykonawców. Dowodem zapłaty jest kopia
polecenia przelewu,
3) oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w
dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca nie zalega z żadnymi
wymagalnymi zobowiązaniami w stosunku do podwykonawców, lub dalszych
podwykonawców wynikającymi z umowy podwykonawstwa.
8. Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do
czasu uregulowania jego zobowiązań wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców.
Jeśli opóźnienie w zapłacie wymagalnego należnego podwykonawcom lub dalszym
wynagrodzenia przekroczy 30 dni, Zamawiający ma prawo dokonać zapłaty kwoty należnej
Podwykonawcom bezpośrednio na jego rzecz pomniejszając Wykonawcy wynagrodzenie o
zapłacone Podwykonawcy kwoty.
9. W razie odmowy zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przyczyny odmowy zapłaty (uwagi) oraz szczegółowo
umotywuje Zamawiającemu, iż nie narusza to prawa ani warunków jego umowy z
podwykonawcą w terminie 7 dni, od dnia wystąpienia o uzasadnienie przez Zamawiającego.
Zamawiającemu przysługuje w takiej sytuacji prawo szczegółowego zbadania wywiązywania
się Wykonawcy z warunków umowy z podwykonawcą, a także domagania się od
podwykonawcy złożenia stosownych oświadczeń oraz udostępnienia dokumentów umownych.
10. Wykonawca zobowiązuje się koordynować prace realizowane przez podwykonawców, z
zastrzeżeniem, że Stroną dla Zamawiającego będzie w każdym przypadku Wykonawca.
Zmiana umowy
§ 10
1.
2.
3.

Zmiana postanowień i uzupełnienia treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą
obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.
Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem
zawartym w ofercie.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 455 ustawy Pzp., w szczególności:
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1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)
10)

11)

12)

13)
14)

15)

wystąpienia siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie niemożliwe do przewidzenia, na które
Strony nie mają wpływu i są przez Strony niemożliwe do pokonania, a w szczególności:
klęski żywiołowe, wojny, stany nadzwyczajne, zamknięcie granic, które będą miały wpływ
na treść zawartej umowy i termin jej realizacji,
zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie
przedmiotu zamówienia,
zmiany obowiązujących przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów,
które te przepisy narzucają,
gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały
wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie,
wydania lub zmiany decyzji, postanowień lub innych aktów administracyjnych mających
wpływ na wykonanie przedmiotu umowy,
konieczności wykonania prac nie przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, a
polegających na podniesieniu warunków użytkowych obiektu, zmianie funkcji,
podniesienia jakości wykonania dokumentacji,
konieczności wprowadzenia zmian programowych i architektonicznych do przedstawionych
rozwiązań przed ostatecznym opracowaniem projektu budowlanego,
gdy zaistnieją warunki ustalenia wcześniejszego terminu zakończenia, rozliczenia umowy
i wystawienia faktury końcowej w przypadku wcześniejszego wykonania usług objętych
umową oraz przy dostępności środków finansowych u Zamawiającego,
zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłowe świadczenie usług ze strony Wykonawcy,
pod warunkiem, że osoby te będą spełniały wymagania określone w SWZ,
zmiany podwykonawcy lub rezygnacji z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu
zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie na pisemny wniosek Wykonawcy po
przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału
w realizacji zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji prac.
Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego na zasobach którego Wykonawca opierał się
wykazując spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dopuści zmianę
pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnienie warunków w zakresie nie
mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez
dotychczasowego podwykonawcę,
zmiany projektanta tj. osoby którą Wykonawca dysponuje, spełniającej warunki i kryteria
udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny projektant spełnia ww. warunki w stopniu nie
mniejszym niż wskazany w ofercie. Zamawiający dopuszcza powyższą możliwość, gdy
zmiany dokonywane będą w uzgodnieniu z Zamawiającym na szczegółowo umotywowany
wniosek Wykonawcy,
w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę (dopuszcza się
możliwość zmiany wynagrodzenia umownego),
rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone,
zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczności powodującej że wykonanie części zakresu umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy,
zmiany zakresu prac projektowych, pierwotnie przyjętych założeń architektonicznych w
przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
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4.
5.

6.
7.

8.

umowy lub wynikających z potrzeby dostosowania założeń projektowych w możliwie
najlepszy, najbardziej funkcjonalny sposób do charakteru, przeznaczenia projektowanego
obiektu,
16) zmniejszenia zakresu wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia,
17) w razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie
przysługuje z tego tytułu odszkodowanie, jak też żądanie zapłaty kar umownych,
18) wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności
19) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie
zadania w pierwotnie zakładany sposób (w tym termin) spowodowane bezpośrednio
wystąpieniem epidemii związanej z wirusem COVID-19. Ustawa o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych określa procedurę
postępowania, która musi poprzedzić ustalenie warunków ewentualnego aneksu i jego
zawarcie. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem
COVID-19, o których mowa w ww. ustawie mogą wpłynąć lub wpływają na należyte
wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której
mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) – w szczególności przez: zmianę
terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej części; zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę
wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną
zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy.
Wykonawca winien udokumentować wpływ wystąpienia wirusa COVID-19 na niemożność
wykonania zamówienia w pierwotnie zakładany sposób. Zamawiający może przedłużyć termin
realizacji zamówienia proporcjonalnie do okresu, w którym zostały wstrzymane roboty
spowodowane wystąpieniem wirusa COVID-19.
Zmiany, o których mowa w ust. 3 dopuszczone będą wyłącznie po złożeniu wniosku przez
Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego.
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich
wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów
ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
O zmianach teleadresowych i tym podobnych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego.
Takie zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy
Prawo zamówień publicznych regulujące możliwości zmiany umowy, w tym przepisy
umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy.
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.
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Odstąpienie od umowy
§ 11
Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie cywilnym Stronie przysługuje prawo odstąpienia od
umowy w następujących sytuacjach:
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy:
1) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, 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 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy,
2) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej
niż 7 dni pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego,
3) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie rozpoczął prac albo pozostaje w zwłoce z realizacją
prac tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia robót,
4) Wykonawca podzleca całość prac bez zgody Zamawiającego,
5) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.
2. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi
przepisami oraz postanowieniami umowy. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w terminie
nie dłuższym niż 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia w formie
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Kary umowne
§ 12
1. Wykonawca będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących
przypadkach:
1) w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto
określonego w § 3 ust. 1.;
2) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej – w wysokości 0,2% wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorze – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
brutto określonego w § 3 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom –
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1;
5) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1;
2. Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia
od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje kara
umowna - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może
przekroczyć 40% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1.
4. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczania jest tożsame
zdarzenie.
5. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wartość naliczonych kar umownych, Stronom
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
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6. Zamawiający może potrącić należne kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie.
7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia stronie wezwania do zapłaty.
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej
może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia
8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wykonania
dokumentacji projektowej lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z
umowy.
9. Odstąpienie od umowy nie skutkuje utratą praw do żądania kar umownych z innych tytułów.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
§ 13

1.

2.
3.

4.

5.

6.

1.
2.

Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, co
stanowi kwotę ………………………. zł (słownie: ……………………………………………).
Zabezpieczenie zostało wniesione w formie: …………………………….
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady
fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o
faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą
Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.
Kwota w wysokości ……………… zł (słownie: ………………………………..) stanowiąca
100% Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od
dnia protokolarnego bezusterkowego odbioru prac.
W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego
podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.
Kontakt
§14
Nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego sprawuje pracownik Urzędu Miejskiego
w Bisztynku – …………………, tel. ………………., e-mail ……………… .
Nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy sprawuje pracownik – …………………,
tel. ……………………, e-mail …………………….. .
Ochrona danych osobowych
§15

W celu właściwego zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych powierzonych przez strony,
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zobowiązują się one do zachowania najwyższej staranności, w tym do postępowania zgodnego z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.
1781) oraz przepisów wykonawczych, jeśli takie dane zostaną pozyskane przez strony przy
wykonywaniu umowy. W takiej sytuacji, Wykonawca/ Zamawiający odpowiada za szkody, jakie
powstaną wobec Wykonawcy/ Zamawiającego lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z umową
przetwarzania powierzonych danych.
Załączniki
§16
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1. Oferta Wykonawcy.
Postanowienia końcowe
§17
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami wykonawczymi
oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi.
§18
Ewentualne spory na tle realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciom sądu powszechnego
właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§19
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 1 egzemplarz dla Wykonawcy,
2 egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca
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