
ROZDZIAŁ D 
 

Projekt - UMOWA NR …………… 

 

zawarta w dniu …………. 2018 roku w Przemkowie, pomiędzy: 

POWIATEM POLKOWICKIM ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, NIP 692-22-74-708, REGON 

390647239, w imieniu którego działa  

  Adam Mielniczuk  - Dyrektor 
POLKOWICKIEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH z siedzibą przy ul. Fabrycznej 16, 59-170 

Przemków działającego na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Polkowickiego nr 81/249/2016 z dnia 20 

grudnia 2016r., przy kontrasygnacie  

  Renaty Wallis    - Głównego Księgowego, 

zwany w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a  

………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowane przez: 

…………………………. - ……………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1579 z późn. zm.) oraz w związku z dokonaniem przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na 

zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi 

powiatowej na odcinku Trzebnice - Trzmielów”, została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Opracowanie dokumentacji 

projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej na odcinku Trzebnice - 

Trzmielów”, w ramach planowanego zadania inwestycyjnego „Budowa drogi powiatowej na 

kierunku Trzebnice – Polkowice” przez Trzmielów- Jędrzychów łączącej drogi P1137D i P1138D”. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji projektowej dla wszystkich 

niezbędnych branż i uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, zgód na wejście w teren sąsiednich 

nieruchomości, uzgodnień branżowych, wszelkich zatwierdzeń warunków lub odstępstw oraz 

sprawdzeń wymaganych prawem do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, decyzji ZRID lub 

innego dokumentu zezwalającego na wykonanie robót budowlanych włącznie. 

3. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie technicznych rozwiązań drogowych, odwodnienia, 

usunięcia ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem na trasie inwestycji oraz oświetlenia 

drogowego na terenie miejscowości Trzebnice i Trzmielów [projekt budowlany, wykonawczy], 

a także uregulowania formalno-prawnych uwarunkowań dotyczących działek pasa drogowego, (w tym 

dane do decyzji ZRID); wymaga również przygotowania dokumentów  technicznych dla 

Zamawiającego niezbędnych do przeprowadzenia w dalszym kroku postępowania przetargowego na 

wyłonienie wykonawcy robót [przedmiary, kosztorys inwestorski, STWiOR, SST, projekty 

wykonawcze].  

4. Opracowania, o których mowa w pkt. 2 należy przygotować w wersji papierowej oraz przekazać 

Zamawiającemu również w wersji elektronicznej. Wersje elektroniczną przygotować w formie 

edytowalnej w oparciu o oprogramowanie (środowiska CAD, Office, NormaPro, lub inne) 

zaakceptowane przez Zamawiającego oraz plików pdf.  

5. Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego na podstawie opracowanej 

dokumentacji  

1) na etapie przygotowania przetargowego, na wyłonienie wykonawcy robót, poprzez przygotowanie 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w okresie udzielonej gwarancji, w ramach zakresu 

czynności objętych gwarancją projektanta – bez dodatkowej zapłaty, 

2) na etapie postępowania przetargowego, na wyłonienie wykonawcy robót, poprzez przygotowanie 

odpowiedzi dla Zamawiającego na pytania oferentów dotyczące zakresu dokumentacji technicznej 

oraz w przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności dokumentacji projektowej, w okresie 

udzielonej gwarancji, w ramach zakresu czynności objętych gwarancją projektanta - bez 

dodatkowej zapłaty, 



3) w okresie realizacji inwestycji na etapie wykonawczym - odpłatnie, wg. odrębnie zawartej umowy, 

po uzgodnieniu warunków. 

6. Właściwe wykonanie przedmiotu ma zapewnić: 

a. zaplanowanie optymalnego, organizacyjnie i kosztowo, przebiegu planowanej drogi  

w przedmiotowym rejonie, w oparciu o efektywne wykorzystania istniejącej infrastruktury 

terenowej;  

b. pozyskanie środków zewnętrznych spoza Powiatu na realizację ww. zadania, z funduszy 

regionalnych województwa dolnośląskiego w ramach programu wieloletniego pn. „Program 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”, poprzez spełnienie 

kryteriów  

c. uzyskanie przez Zamawiającego, wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych 

umożliwiających przystąpienie do wykonania zadania; 

d. przeprowadzenie procedury zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji;  

e. wykonanie robót zgodnie z potrzebami oraz warunkami uzgodnień i decyzji.  

7. Wstępne założenia obejmujące zakres przedmiotu zamówienia ujęto w ROZDZIALE E: ZAŁOŻENIA 

PROJEKTOWE BUDOWY DROGI POWIATOWEJ na odcinku  TRZEBNICE-TRZMIELÓW .  

a. Założenia te są elementem wyjściowym do analizy i optymalizacji organizacyjnej oraz 

ekonomicznej przedsięwzięcia - w zakresie doboru rozwiązań technicznych, przewidywanych do 

zastosowania procedur formalno-prawnych. Jest ona dokumentem bazowym do przygotowania i 

przedstawienia przez projektanta wariantowych [min. 2warianty] koncepcji proponowanych 

rozwiązań. 

b. Zakładany wstępnie przebieg drogi: od skrzyżowania drogi P1137D z drogą gminną G103383D 

w miejscowości Trzebnice, istniejącą ww. drogą gminną przedłużoną w swym ciągu „dojazdem 

pożarowym nr 3”, do miejscowości Trzmielów z zakończeniem na skrzyżowaniu z drogą P1219D 

stanowić ma spięcie poprzeczne dróg powiatowych P1137D i P1219D.   

c. Powyższy odcinek planowany w gminie Chocianów stanowi etap I budowy drogi powiatowej na 

kierunku z m. Trzebnice do Polkowic przez Jędrzychów/Nowy Dwór, który poprzez połączenie dróg 

P1137D i P1138D pozwoli na utworzenia nowego wylotowego kanału komunikacyjnego ze stolicy 

powiatu Polkowic, który drogami powiatowymi [nr P1124D - P1138D - P1129D - P1137D] przez 

miejscowości Sobin, Jędrzychów/Nowy Dwór, Trzmielów, Trzebnice i dalej ciągiem drogi 

wojewódzkiej [nr DW335], wychodząc poza granice powiatu polkowickiego, doprowadzi do miasta 

Chojnów w powiecie legnickim oraz autostrady A4.  

d. Zamawiający oczekuje etapowania zadania z uwzględnieniem odcinków wymagających 

przebudowy oraz odcinków wymagających przebudowy z rozbudową. 

 

8. Do dokumentacji projektowej Wykonawca obowiązany jest dołączyć oświadczenie, że dokumentacja 

projektowa jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i 

normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Wykaz opracowań do przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej: 

a. projekt budowlany - 5 egzemplarzy, 

b. projekt wykonawczy - 3 egzemplarzy, 

c. projekt tymczasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem - 3 egzemplarzy, 

d. projekt docelowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem - 3 egzemplarzy, 

e. badania geotechniczne (jeśli będą potrzebne) - 2 egzemplarze, 

f. przedmiary robót dla każdej branży osobno - 2 egzemplarze, 

g. kosztorysy inwestorskie z podziałem na etapy/odcinki, dla każdej branży osobno - 2 egzemplarze, 

h. zbiorcze zestawienie kosztów w układzie etapów/odcinków w poszczególnych branżach - 2 

egzemplarze, 

i. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze, 

j. ostateczna decyzja administracyjna – 1 egzemplarz. 

Opracowania należy przygotować w sposób umożliwiający złożenie do organu zatwierdzającego i 

prowadzenie robót, na poszczególnych odcinkach, oddzielnie. 

 

9. Dodatkowe wymagania Zamawiającego: 

a. Zamawiający na każdym etapie projektowania ma prawo wnosić uwagi do dokumentacji 

projektowej, w tym również do przedmiarów i kosztorysów.  

b. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej 

przechodzą na niego autorskie prawa majątkowe do projektu na wszystkich polach eksploatacji, a w 



szczególności: wprowadzenie do obrotu, utrwalenie, powielanie, wprowadzenie do pamięci 

komputera, udostępnianie. 

c. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej 

Zamawiający uzyskuje prawo do dysponowania prawami zależnymi do dokumentacji projektowej. 

d. Wykonawca w imieniu własnym i współautorów oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są 

w niczym i przez nikogo ograniczone. 

e. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie i powielanie dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego w procesie udzielania zamówienia publicznego. 

f. Wykonawca wyraża zgodę na wykorzystanie dokumentacji projektowej przez Zamawiającego 

i wskazane przez niego inne podmioty (osoby) w zakresie opracowanego projektu budowlanego oraz 

projektu wykonawczego, oraz na dokonywanie przez Zamawiającego nieodpłatnie wszelkich zmian 

w dokumentacji projektowej zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego lub podmioty (osoby) przez 

niego wskazane. 

g. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu praw osobistych z wyjątkiem 

prawa do autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem. 

h. Powyższe nie będzie rodzić zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy. 

i. Zalecana jest wizja w terenie. 

 

Wspólny słownik zamówień (Kody CPV):  

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

 

§ 2 

Terminy 

Termin wykonania zamówienia:  

1) rozpoczęcie:  dzień podpisania umowy 

2) zakończenie:  

etap 1  - do dnia 30.11.2018 r.  

zakończeniem etapu I jest złożenie do organu zatwierdzającego (administracji budowlanej) wniosków 

[kompletnych pod względem formalnym] wraz z projektami budowlanymi lub materiałami do 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę 

etap 2 - do dnia  20.12.2018r. 

zakończeniem etapu II jest sporządzenia kompletnego projektu wykonawczego z wyceną kosztorysową 

i dokumentami technicznymi niezbędnymi do przeprowadzenia przetargu na wykonanie robót 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki stron 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach w 

wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych. 

2. Zobowiązania Zamawiającego: 

a) Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowego                                 

i terminowego opracowania przedmiotu umowy, a w szczególności do interwencji w sytuacji, gdy 

jednostki opiniujące, uzgadniające oraz zatwierdzające nie dopełnią właściwych ich czynności w 

przewidzianych  terminach. 

b) Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy upoważnienie do występowania w imieniu 

Zamawiającego, w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, 

3.   Obowiązki Wykonawcy: 

a) wykonać przedmiot umowy, z należyta starannością, zgodnie z wymogami Zamawiającego, na 

warunkach określonych w niniejszej umowie, SIWZ oraz Założeniach Projektowych budowy drogi 

powiatowej na odcinku Trzebnice – Trzmielów, 

b) zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne mapy do celów projektowych, 

badania, opinie, wypisy, pomiary w terenie, uzgodnienia branżowe i inne niezbędne materiały 

pomocnicze i dokumenty do projektowania w celu realizacji przedmiotu umowy, 

c) opracować dokumentację techniczną, łącznie z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami 

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i standardami, 

d) współpracować z Zamawiającym w zakresie ustaleń dotyczących rozwiązań projektowych, w tym 

odbyć dwie konsultacje w trakcie realizacji projektu. 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-inzynieryjne-i-planowania-8086/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania-8137/


e) przedkładać Zamawiającemu informację o zaawansowaniu prac nie rzadziej niż raz na dwa 

tygodnie, 

f) zweryfikować w terenie prawidłowość rozwiązań projektowych. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego cedować swoich praw i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu 

wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego 

 

§4 

Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu umowy jest Polkowicki zarząd Dróg Powiatowych, 

ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków, 

2. Zamawiający po otrzymaniu projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego, kosztorysu, 

przedmiaru i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, ma prawo wnieść 

zastrzeżenia do przedmiotu zamówienia w terminie płatności. W tym czasie Zamawiający ma prawo 

wnieść zastrzeżenia do przedmiotu umowy, żądać od Wykonawcy wyjaśnień, uzupełnień i poprawy 

przekazanych opracowań. Swoje zastrzeżenia, uwagi i zapytania do przekazanego przedmiotu umowy 

Zamawiający będzie wnosił do Wykonawcy pisemnie, drogą elektroniczną, na wskazany w ofercie 

adres. 

3. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową lub jej część, żądać będzie do czasu 

odbioru przedmiotu umowy, bezpłatnego usunięcia wad przez Wykonawcę, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów.  

4. Jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń nie 

usunie wad, nie dokona uzupełnień i nie udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu umowy 

Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości określonej w § 8 ust. 2c lub odstąpić od 

umowy.  

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgodzi się ze zgłoszonymi zastrzeżeniami Zamawiającego, spór 

zostanie rozstrzygnięty przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd. 

6. W przypadku nie wniesienia w ciągu 14 dni przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust 4 i 

5 Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru podpisując protokół odbioru przedmiotu umowy.             

7. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

poprawność merytoryczną i zgodność z przepisami, normami i sztuką budowlaną zawartości 

opracowanej dokumentacji technicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

§ 5 

Wynagrodzenie i rozliczenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za całość przedmiotu zamówienia zostało ustalone jako 

wynagrodzenie brutto, w wysokości: ………………….……………...………zł. (słownie: 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustala się w formie ryczałtu 

i Wykonawca oświadcza, że uwzględnia wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedmiotu umowy 

a  w szczególności: 

a) koszty odbycia 2 konsultacji autorskich w trakcie realizacji projektu, 

b) na etapie przygotowania przetargowego, na wyłonienie wykonawcy robót, poprzez przygotowanie 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w okresie udzielonej gwarancji, w ramach zakresu 

czynności objętych gwarancją projektanta., 

c) na etapie postępowania przetargowego, na wyłonienie wykonawcy robót, poprzez przygotowanie 

odpowiedzi dla Zamawiającego na pytania oferentów dotyczące zakresu dokumentacji technicznej, 

w okresie udzielonej gwarancji w ramach zakresu czynności objętych gwarancją projektanta. 

W związku z powyższym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane 

z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do 

prawidłowego wykonania umowy. 

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie protokół odbioru dokumentacji, podpisany 

przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający dopuszcza płatność częściową, na wniosek Wykonawcy, po zakończeniu  I etapu 

realizacji umowy, w wysokości 40 % wartości przedmiotu umowy. 

5. Należności będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w tym 

protokołem odbioru prac. 



6. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności wniesie 

zastrzeżenia do przedmiotu umowy. 

7. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania polecenia przelewu przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek dla Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca nie może uzależniać wykonania prac od udzielenia zaliczki. 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez własnego podpisu. 

11. Zamawiający może na pisemny wniosek Wykonawcy dokonać wcześniejszej zapłaty wynagrodzenia 

pod warunkiem jednak pomniejszenia go o kwotę stanowiącą iloczyn aktualnych odsetek określonych 

w art. 359 K.C. §2 i liczby dni, o które została przyspieszona płatność. 

12.Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT wg. następującego wzoru: 

Nabywca:  

Powiat Polkowicki  

ul. Św. Sebastiana 1 , 59-100 Polkowice 

NIP: 692-22-74-708 

Odbiorca:  

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych  

ul. Fabryczna 16 

59-170 Przemków 

 

 

§ 6  

Gwarancja i rękojmia 
1. Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub 

użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada 

względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe niezgodne z 

obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i 

normatywami technicznymi. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ............................. lat od daty przekazania 

Zamawiającemu przedmiotowej dokumentacji, spełniającej warunki określone niniejszą umową. Okres 

rękojmi wynosi 24 miesiące. 

3. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy i nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, 

naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zastrzeżenia. Za zgodą 

Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na pisemny, uzasadniony wniosek 

Wykonawcy. 

4. W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego na wybór 

wykonawcy robót budowlanych, wady lub niekompletności dokumentacji projektowej będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego pisemnego wyjaśnienia 

lub uzupełnienia opracowań. Nastąpi to w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

zgłoszenia od Zamawiającego na adres email podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wykrytych w trakcie procedury zamówienia publicznego lub 

realizacji robót wadach w ciągu 3 dni od daty ich ujawnienia. 

 

§ 7 

Prawa autorskie 
1. Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli 

projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do dokumentacji będącej przedmiotem umowy, bez jakichkolwiek 

ograniczeń przedmiotowych, czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji istniejących 

w chwili przeniesienia na Zamawiającego tych praw, a w szczególności w zakresie: 

a. użytkowania dokumentacji i opracowań towarzyszących na własny użytek, 

b. utrwalenia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkich rodzajach nośników, 

a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, 

pendrive itd.), 

c. zwielokrotniania dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną techniką w dowolnej ilości, 

na wszystkich rodzajach nośników, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 



d. wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących do pamięci komputera na dowolnej 

liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 

w tym do Internetu, 

e. wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań towarzyszących, 

f. zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów, 

g. wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację i opracowania towarzyszące, 

h. publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzyszących w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Projektu 

i Dokumentacji projektowej, polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacji 

projektowej oraz rozporządzaniu tymi zmianami. 

4. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w Projekcie lub Dokumentacji 

projektowej lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom, a także wykonywanie praw 

zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do Projektu czy Dokumentacji 

projektowej. 

5. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone. 

6. Prawa, o których mowa w ustępach poprzedzających, na polach eksploatacji tam wskazanych, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji 

stanowiącej przedmiot umowy. W razie realizacji przedmiotu umowy częściami Wykonawca przenosi 

ww. uprawnienia do części dokumentacji odpowiednio z chwilą przyjęcia tej części przez 

Zamawiającego. 

7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 

własności egzemplarzy dokumentacji będącej przedmiotem umowy przekazanych Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nabywa 

prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonania projektu, na 

wskazanych powyżej polach eksploatacji. 

9. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, cedować swoich praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu 

wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego. 

10. W okresie realizacji inwestycji, na etapie wykonawczym, sprawowanie nadzoru autorskiego, na 

podstawie opracowanej dokumentacji, odbywać się będzie na podstawie odrębnie zawartej umowy, po 

wcześniejszym uzgodnieniu warunków. 

 

§8 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownych terminów 

określonych w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

c) za naruszenie lub opóźnienie w realizacji przez Wykonawcę zobowiązań określonych w umowie § 

4 ust. 4 w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §5  ust. 1, za każdy 

dzień naruszenia lub opóźnienia w realizacji zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy, 

d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca  w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego 

wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia określonego 

w § 5 ust. 1. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur przedłożonych do rozliczenia 

przez Wykonawcę. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy w terminie 10 dni bądź przerwa trwa 

dłużej niż 21 dni, bądź opóźnienie trwa dłużej niż 21 dni Zamawiający ma prawo do odstąpienia od 



umowy z winy Wykonawcy. 

 

§ 9  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust. 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy w kwocie ….…………………………………………… zł w formie 

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

2. Zabezpieczenie powyższe służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone 

Wykonawcy: 

a. 70 % w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za 

należycie wykonane. 

b. 30 % w terminie do 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę na 

wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru przedmiotu 

zamówienia. 

4. W przypadku zmiany, przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany 

jest przed terminem wygaśnięcia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 

złożenia aneksu do powyższego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikający z 

przesunięcia terminu zakończenia zadania. 

5. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 4, Zamawiający ma prawo do potrącania 

należnych kwot z faktury końcowej przedłożonej do rozliczenia 

 

§10 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów i koordynowania prac będą: 

 Główny Projektant / Koordynator projektu: …………………………, tel. ……….………….  

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

a. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zmiana ww. osób wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony 

umowy.  

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w 

ust. 1, w przypadku gdy nie wykonują one swoich obowiązków. Wykonawca jest zobowiązany 

zmienić ww. osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie.  

c. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. a  

nie później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji prac innej osoby. Jakakolwiek 

przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osób wymienionych w ust. 1 będzie 

traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

d. W przypadku zmiany osób, o której mowa w ust. 1pkt, a, nowe osoby muszą spełniać wymagania 

określone dla tych osób w SIWZ dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy. 

e. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych w 

ofercie, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów i koordynowania prac będzie: 

a. Alicja Laszczyńska – tel. 76/831-94-74 

b. …………………………………………………….. 

3. Strony postanawiają, że w trakcie realizacji umowy porozumiewać się będą pisemnie . 

  

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdej chwili w przypadku: 

a) zgłoszenia wniosku o upadłość firmy Wykonawcy, 

b) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

c) przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznym, 

d) zgodnie z art. 145 ustawy Pzp, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 



zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od 

umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim 

przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

części umowy, 

e) Wykonawca wykonuje umowę nienależycie, niezgodnie z zapisami SIWZ, zapisami niniejszej 

umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienia sposobu wykonywania 

usługi - odstąpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

f) Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane usługi. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia istotnych zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującej 

sytuacji: 

a. Termin zakończenia robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy może ulec zmianie 

w przypadku wystąpienia okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiły 

realizację przedmiotu umowy oraz wystąpiły okoliczności, których nie można było przewidzieć na 

etapie przygotowania oferty, 

b. Ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności 

technicznych lub organizacyjno – ekonomicznych nie przewidzianych przez Zamawiającego. W 

przypadku ww. ograniczenia Wykonawca nie będzie dochodził żadnego odszkodowania, a w 

związku z powyższym nie wniesie również zastrzeżeń do zmiany wynagrodzenia. Zmiana 

wynagrodzenia w ww. sytuacji nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 

4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami, 

b. Oferta Wykonawcy. 

c. Założenia projektowe budowy drogi powiatowej na odcinku Trzebnice - Trzmielów  

 

 
§ 13 

Ochrona danych osobowych  

Zamawiający oświadcza, że dane osobowe Wykonawcy są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych, art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

 

 

 

 ZAMAWIAJĄCY:                                                     WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 


