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   Wzór umowy 

 

zawarta w dniu …………… 2021 r. pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Słupcy, 62-400 Słupca ul. Traugutta 7, 

NIP: 6671534335, REGON: 000306621, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji 

Społecznych i Zdrowotnych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000033422,  

reprezentowanym przez kierownika:  

Rafała Spachacza – p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Słupcy, ul. Traugutta 7, REGON: 000306621, NIP: 6671534335, przy kontrasygnacie Głównego 

Księgowego 

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

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

 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

zwanymi także dalej „Stronami”, lub każda z osobna „Stroną”. 

 

Definicje 

§ 1 

Ilekroć w umowie jest mowa o: 

 

1. Inwestycja: „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy” dla budynku nr 1 

budynku głównego i budynku nr 2 budynku Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy SP ZOZ w 

Słupcy. 

2. Inżynier Kontraktu: Spółka działającą pod firmą Agencja Inwestycyjna Terra Sp. z o.o. i 

Wspólnicy s.k. z siedzibą przy ul. Botaniczna 24/3, 60-586 Poznań, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000308617, której akta 

rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w 

Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posługująca się 

nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP: 781-18-23-242 oraz numerem REGON 

300887413, reprezentowana przez Pana Wojciecha Gaczka jako Członka Zarządu oraz 

Pana Tytus Grodzickiego jako Prezesa Zarządu, będąca stroną zawartej z Zamawiającym 

umowy z dnia 17 grudnia 2020 r., której przedmiotem jest pełnienie funkcji Inżyniera 

Kontraktu oraz zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji, Inżynier 

Kontraktu reprezentuje Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy w granicach 

umocowania którego zakres został przedstawiony w załączniku nr 5 do Umowy.  

3. Przedstawiciel Wykonawcy: osoba fizyczna  umocowana do reprezentowania Wykonawcy 

w toku realizacji Inwestycji, w tym do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy; 

4. Przedstawiciel Zamawiającego: osoba fizyczna,  upoważniona do reprezentowania 

Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Umowy, z wyłączeniem zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego; 
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5. Przedstawiciel Nadzoru Autorskiego: autor projektu 

6. SWZ: Specyfikacja warunków zamówienia dla postępowania prowadzonego przez 

Zamawiającego wraz z załącznikami; 

7. Audyt energetyczny: wykonany dla budynku głównego i budynku Oddziału Chorób Płuc i 

Gruźlicy SP ZOZ w Słupcy oraz audyty oświetlenia wewnętrznego wykonane dla ww. 

budynków -   opis przedmiotu traktowany jako program funkcjonalno-użytkowy zamówienia 

dla postępowania przetargowego, stanowiący załącznik nr 1 do Umowy, wraz ze wszystkimi 

załącznikami ; 

8. Dokumenty Wykonawcy: oznaczają  wszelkiego rodzaju dokumentację do której wykonania  

zobowiązany jest  Wykonawca w ramach realizacji Umowy, które  okażą się niezbędne dla 

prawidłowego i zgodnego z prawem i Umową wykonania Inwestycji  w szczególności:  

Projekty zagospodarowania terenu lub działki i projekt architektoniczno-budowlany,  

Projekty Techniczne, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,  

Dokumentacja kosztorysowa (kosztorys inwestorski i kosztorys ofertowy tzw. „ślepy”) oraz  

wszelkie inne opracowania niezbędne dla prawidłowej realizacji Inwestycji łącznie z 

obowiązkiem uzyskania w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego  wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń, w tym uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę jeśli 

taka konieczność zaistnieje po decyzji Projektanta – zgodnie z aktualnie obowiązującymi 

przepisami Prawa budowlanego. 

9. Projekt zagospodarowania terenu lub działki i projekt architektoniczno-budowlany: 

opracowania sporządzone w formie i zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2020.1609).     

10. Projekty Techniczne: wykonane dla wszystkich branż, o treści i zawartości wynikających z 

w/w zmian prawa. Opracowania stanowiące uzupełnienie i uszczegółowienie rozwiązań 

zawartych w Projekcie zagospodarowania terenu lub działki i projekcie architektoniczno-

budowlanym wykonane zgodnie z Umową i Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2020.1609), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

Audycie energetycznym, przy czym Projekty Techniczne w rozumieniu Umowy  obejmują 

również opracowanie  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

w czynnych budynkach.  

11. Pozwolenie na budowę: decyzja administracyjna o której mowa w art. 28 i następnych 

Prawa budowlanego,  lub zgłoszenie robót we właściwym miejscowo organie administracji. 

Decyzja o konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót należy do 

autora dokumentacji projektowej i wynika z rodzaju zaprojektowanych robót wskazanych w 

Audycie energetycznym. W tym zakresie obowiązują aktualne na dzień zgłoszenia robót 

przepisy Prawa budowlanego. 

12. PZP: ustawa z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

13. Prawo budowlane – ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane  

14. Utwory: wszystkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych, wytworzone przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy, w tym 

Projekt zagospodarowania terenu lub działki i projekt architektoniczno-budowlany, Projekty 

Techniczne, a nadto, wszelkie inne dokumenty sporządzone przez Wykonawcę w ramach 

realizacji Przedmiotu Umowy. 
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15. Wniosek materiałowy (Karta Materiałowa lub KZM) : wniosek o wyrażenie zgody na 

wykorzystanie danego materiału budowlanego wraz ze wszystkimi załącznikami 

niezbędnymi do oceny zgodności danego materiału z Dokumentacją Projektową. 

16. Przedmiot Umowy – zakres zobowiązań Wykonawcy wynikający z Umowy 

 

§ 2 

Podstawa do zawarcia umowy 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie oferty złożonej w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 11 

września 2019r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego na 

inwestycję  „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy” (dalej jako 

„przedmiot umowy” lub „przedmiot zamówienia”) .  

2. Niniejsza umowa realizowana będzie przy udziale dofinansowania w formie dotacji oraz 

pożyczki, udzielonego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Słupcy 

przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie 

na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w 

Słupcy” (dalej jako „Dofinansowanie”). 

3.   Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie oraz wymagane uprawnienia i 

kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy i zobowiązuje się utrzymywać je przez cały 

okres obowiązywania umowy. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie ze zleceniem, wskazówkami i poleceniami Zamawiającego, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z 

normami technicznymi, dotyczącymi przedmiotu umowy. 

5.  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze swz, jest ona mu znana i nie zgłasza do niej 

żadnych zastrzeżeń. 

 

Przedmiot Umowy 

§ 3 

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej prac 

termomodernizacyjnych dla dwóch budynków – nr 1, budynek główny i nr 2, budynek 

Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Słupcy, przy ul. Traugutta 7. Obejmuje opracowanie dokumentacji 

projektowej wraz z wymaganymi opracowaniami, warunkami, uzgodnieniami i decyzjami 

do wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji  Pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót,  

w tym w szczególności Projektu zagospodarowania terenu lub działki i projektu 

architektoniczno-budowlanego zawierającego wymagane opinie i uzgodnienia, 

projektu technicznego oraz dokumentacji kosztorysowej, w tym kosztorysu inwestorskiego 

i kosztorysu ofertowego oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych. W przypadku konieczności wynikających z przepisów Prawa 

budowlanego uzyskanie, na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego decyzji o 

pozwoleniu na budowę. 

2. Szczegółowy Zakres przedmiotu umowy określają Audyty energetyczne/program 

funkcjonalno-użytkowy –- stanowiące załącznik nr 1 do umowy.  

3. Zakres projektowania: 
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3.1. Wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych budynków głównego i budynku Oddziału 

Chorób Płuc i Gruźlicy SP ZOZ w Słupcy, w zakresie niezbędnym dla celów projektowania. 

3.2. Budynki Szpitala: 

 

Budynek główny 

a) P1 - Modernizacja przegrody – Strop zewnętrzny 

Wymiana grubości warstwy izolacji termicznej 

b) P2 - Modernizacja przegrody - Ściana na gruncie  

Dodatkowa warstwa izolacji termicznej  

c) P3 - Modernizacja przegrody – Dach 

Dodatkowa warstwa izolacji termicznej 

d) O1 – Modernizacja przegrody OZ 1 Wentylacja grawitacyjna 

Wymiana stolarki okiennej 

e) O2 - Modernizacja przegrody DZ 1 Wentylacja grawitacyjna 

Wymiana stolarki drzwiowej 

f) C.W.U. – Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 

Podłączenie instalacji c.w.u. do pompy ciepła wraz z osprzętem i zasobnikiem CWU 

g) C.O. – Modernizacja instalacji grzewczej 

Montaż gruntowej pompy ciepła z osprzętem 

h) Mikroinstalacja – Instalacja fotowoltaiczna 

Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 40,00 kW 

i) Oświetlenie wbudowane – Wymiana oświetlenia na LED (wg Audytu oświetlenia 

wewnętrznego dla budynku głównego) 

Wymiana oświetlenia na nowe w oparciu o oprawy LED od 20 do 60W., wymiana 

okablowania w zakresie wymaganym do sterowania systemem BMS. Dodatkowy system 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dostosowany do centralnego monitoringu 

zintegrowanego z systemem BMS. System oświetlenia obejmuje technologie medyczne 

wymagane dla Sali operacyjnej, pracowni tomografu oraz laboratoriów. 

j) System zarządzania energią w budynku – Montaż systemu BMS 

Kompletny system BMS wraz z serwerami, oprogramowaniem, okablowaniem logicznym i 

elektrycznym. Funkcje – sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym, 

sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń, sterowanie wentylacją, klimatyzacją, filtracją, 

systemem alarmowym i monitoringu, systemem sterowania UPS, systemem sterowania 

instalacjami niskoprądowymi i kontroli dostępu, instalacji przyzywowej, monitoringu. 

k) Wentylacja – Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją. System wentylacji i klimatyzacji obejmuje 

technologie medyczne dla Sali operacyjnej, pracowni tomograficznej oraz laboratoriów.  

 

Budynek Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy 

l) P1 – Modernizacja przegrody – Podłoga na gruncie 

Wymiana istniejących warstw i dodatkowa warstwa izolacji termicznej 

m) P2 – Modernizacja przegrody – Podłoga na gruncie 

Wymiana istniejących warstw i dodatkowa warstwa izolacji termicznej 

n) P3 – Modernizacja przegrody – ściana na gruncie 

Dodatkowa warstwa izolacji termicznej 

o) P4 – Modernizacja przegrody – ściana zewnętrzna 

Wykonanie dodatkowej warstwy izolacji termicznej 
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p) P5 – Modernizacja przegrody – dach 

Wykonanie dodatkowej warstwy izolacji termicznej 

q) O1 – Modernizacja przegrody OZ 1 Wentylacja grawitacyjne 

Wymiana okien 

r) O2 – Modernizacja przegrody DZ 1 Wentylacja grawitacyjna 

Wymiana drzwi 

s) C.W.U. – Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej 

Podłączenie instalacji do pompy ciepła 

Montaż zasobnika C.W.U. 

t) C.O. – Modernizacja instalacji grzewczej 

Montaż gruntowej pompy ciepła 

u) Mikroinstalacja 

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 30,00 kWp 

v) Oświetlenie wbudowane 

Wymiana oświetlenia na oświetlenie LED (wg Audytu oświetlenia wewnętrznego dla 

budynku oddziału płucnego) 

Wymiana oświetlenia na nowe w oparciu o oprawy LED o mocy od 20W do 60W. 

Wymiana okablowania w zakresie wymaganym do sterowania systemem BMS. 

Dodatkowo system oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego dostosowany do 

centralnego monitoringu zintegrowanego z systemem BMS. 

Oświetlenie i instalacja dostosowana do technologii medycznych wymaganych dla 

poszczególnych pomieszczeń w budynku. 

w) System zarządzania energią w budynku 

Montaż systemu BMS. 

Kompletny system BMS wraz z serwerami, oprogramowaniem, okablowaniem logicznym i 

elektrycznym. Funkcje – sterowanie oświetleniem wewnętrznym i zewnętrznym, 

sterowanie ogrzewaniem pomieszczeń, sterowanie wentylacją, klimatyzacją, filtracją, 

systemem alarmowym i monitoringu, systemem sterowania UPS, systemem sterowania 

instalacjami niskoprądowymi jak kontrola dostępu, instalacji przyzywowej czy 

monitoringu. 

x) Wentylacja 

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem 

Montaż wentylacji mechanicznej z rekuperacją 

System wentylacyjno-klimatyzacyjny dostosowany do wymagań technologii 

medycznych wymaganych dla poszczególnych pomieszczeń obiektu. 

 

4. Wykonanie usługi nadzoru autorskiego we wszystkich projektowanych branżach nad 

realizacją zaprojektowanych robót, przy czym: 

4.1. Przedstawiciel nadzoru autorskiego będzie wykonywał swoje usługi wynikające z 

przepisów Prawa budowlanego oraz wskazań Zamawiającego w zakresie opiniowania i 

uzgadniania ewentualnych zmian materiałowo-konstrukcyjnych, które mogą wystąpić w 

trakcie realizacji robót, 

4.2. będzie uczestniczył w naradach na budowie które będą odbywać się cotygodniowo 

4.3. będzie uczestniczył w ewentualnych doraźnych spotkaniach na budowie, które mogą 

odbywać się na wezwania Zamawiającego 

4.4. Będzie opiniował ewentualne roboty zamienne lub zmiany materiałowe zgłaszane w 

trakcie budowy przez Wykonawcę budowlanego w trakcie realizacji robót. 
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4.4. będzie opiniował dokumentację powykonawczą przedstawioną przez Wykonawcę do 

akceptacji Zamawiającego w procedurze uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie/zgłoszenia zakończenia robót przez wykonawcę budowlanego. 

4.5. będzie decydował o kwalifikacji ewentualnych zmian wprowadzonych do projektu w 

trakcie realizacji robót jako zmian istotnych lub nieistotnych. 

4.6. w przypadku decyzji Zamawiającego przyjmie do wykonania ewentualne dodatkowe 

roboty projektowe jeśli konieczność ich wykonania będzie wynikać z procesu budowlanego. 

 

 

Termin wykonania zamówienia i odbiór końcowy 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminach: 

Prace projektowe wraz z uzyskaniem, na podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego, 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu lub przy braku jej konieczności wynikającej z aktualnych 

przepisów Prawa budowlanego  – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 

2. Termin wykonania wszystkich obowiązków nadzoru autorskiego wynikających z Prawa 

budowlanego oraz Przedmiotu umowy (§3) – do dnia uzyskania przez Wykonawcę 

budowlanego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/skutecznego zgłoszenia do organu 

nadzoru budowlanego zgłoszenia zakończenia robót. 

3. Termin rozpoczęcia realizacji nadzoru ustala się na dzień protokolarnego przekazania placu 

budowy wyznaczonego najpóźniej 7 dni od dnia uzyskania decyzji Pozwolenia na 

budowę/skutecznego zgłoszenia rozpoczęcia robót.  

4. Termin zakończenia realizacji nadzoru autorskiego ustala się na dzień uzyskania decyzji o 

pozwoleniu na użytkowanie/skutecznego zgłoszenia zakończenia robót. 

 

 

 

Procedury odbioru dokumentacji projektowej 

§5 

1. W terminie określonym w § 4 ust. 1 umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu 4 egz. 

dokumentacji będącej przedmiotem umowy zgodnie z § 3 w formie pisemnej oraz w wersji 

elektronicznej (pdf i dwg) wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. 

2. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę  dokona komisyjnej 

oceny  dokumentacji wymienionej w ust.1.  

3. Jeżeli podczas odbioru dokumentów Wykonawcy zostaną stwierdzone wady lub usterki 

Przedmiotu Umowy, Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad i usterek. Wykonawca 

zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz żądać 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanej uprzednio Dokumentacji Wykonawcy.  

4. Po wykonaniu dokumentacji wymienionej w ust.1, oraz jej akceptacji przez Zamawiającego, 

Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do wystąpienia z wnioskiem o wydanie 

decyzji Pozwolenia na budowę/zgłoszenia rozpoczęcia robót.  

5. Ocena  Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za treść 

opracowanych przez Wykonawcę Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za treść Projektu zagospodarowania terenu lub działki i projektu 

architektoniczno-budowlanego oraz technicznego i jego zgodność z Audytem 
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energetycznym i obowiązującymi przepisami prawa oraz innymi Dokumentami Wykonawcy,  

w szczególności za powstałe szkody bądź konieczność wykonania zmian w tych  

Dokumentach z uwagi na rozbieżności między założeniami przyjętymi w czasie 

opracowywania Dokumentów Wykonawcy a stanem faktycznym. Ewentualne  prace  

dodatkowe czy prace zamienne Wykonawca zobowiązany jest wykonać bez 

dodatkowego wynagrodzenia.   

 

Ogólne zobowiązania Wykonawcy  

§67  

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować Przedmiot Umowy dochowując najwyższej 

profesjonalnej staranności, zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego Audytem 

energetycznym traktowanym jako program funkcjonalno-użytkowy inwestycji, innymi 

dokumentami i wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego jako załączniki do umowy, 

aktualnymi przepisami Prawa budowlanego, technicznymi warunkami jakim powinny 

odpowiadać budynki będące przedmiotem umowy, wymaganiami aktualnych na dzień 

podpisania umowy przepisami w zakresie treści i formy projektów, wymaganiami norm i 

innych przepisów dot. projektowania oraz postanowieniami Polskich Norm, zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki inżynierskiej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami Prawa. 

Ponadto, w przypadkach gdy okaże się to konieczne, Wykonawca zobowiązany jest do 

uzyskania wszelkich odstępstw i uzgodnień oraz wykonania wszelkich innych działań 

warunkujących skuteczne uzyskanie celu realizacyjnego, tj.  uzyskania prawomocnej decyzji 

o pozwoleniu/zgłoszenia  na budowę/y lub współpracy z wykonawcą budowlanym na 

etapie zgłoszenia do właściwych organów nadzoru budowlanego realizacji zadania 

inwestycyjnego przez wykonawcę budowlanego na etapie realizacji inwestycji.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi nadzoru autorskiego w zakresie 

opisanym w §3 ust. 4. 

3. We wszystkich przypadkach, w których Wykonawca dla wykonywania jakiejś części 

Przedmiotu Umowy musi najpierw wystąpić do Zamawiającego w celu uzyskania jego 

stanowiska albo określonego dokumentu, Wykonawca złoży taki wniosek z wyprzedzeniem 

co najmniej 3 dni roboczych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że zastosowane do wykonania Przedmiotu Umowy wyroby 

budowlane będą jego własnością i będą dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie w rozumieniu art. 10 Prawa Budowlanego oraz 

zgodnie z wymaganiami SWZ.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo bieżącej kontroli procesu wykonywania Umowy. Jeżeli 

Wykonawca będzie realizował Przedmiot Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z 

Umową, Zamawiający może wezwać go do usunięcia wad lub zmiany sposobu wykonania i 

wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin, potwierdzając ten fakt pismem skierowanym 

do Wykonawcy lub jeśli sytuacja tego będzie wymagać, wstrzymać realizację prac 

projektowych na podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego.  Nie uprawnia to 

Wykonawcy do żądania zmiany terminów wykonania zamówienia. 
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Procedury odbioru robót 

§ 7 

1. O gotowości Wykonawcy do odbioru przedmiotu umowy Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem. Odbioru przedmiotowych prac projektowych 

dokona komisja powołana przez Zamawiającego, w skład której mogą wejść rzeczoznawcy 

budowlani powołani przez Zamawiającego oraz przedstawiciele/inspektorzy nadzoru 

inwestorskiego. Komisja w terminie do 7 dni dokona sprawdzenia merytorycznego i 

formalnego przedłożonej do odbioru dokumentacji projektowej i innych dokumentów 

wymaganych do odbioru, w tym opinii, odstępstw, uzgodnień, warunków wraz z 

oświadczeniem Wykonawcy o jej wykonaniu kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć.    

2. Z czynności odbiorów częściowych i końcowego będą spisane protokoły zawierające 

wszelkie ustalenia dokonane podczas odbioru. W tym ewentualny wykaz stwierdzonych 

wad/usterek dokumentacji, które będą wymagały poprawek lub pisemnego stanowiska 

Wykonawcy.  

3. Jeżeli podczas odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki Przedmiotu Umowy, 

Zamawiający wyznaczy termin usunięcia wad i usterek, a po bezskutecznym upływie tego 

terminu Zamawiający przyjmie przedmiot odbioru z wadami. W wypadku odbioru 

Przedmiotu Umowy z wadami, Zamawiający ma prawo, według własnego wyboru obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do obniżonej wartości użytkowej Przedmiotu 

Umowy lub usunąć wady we własnym zakresie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). Niniejsze postanowienie nie wyłącza innych uprawnień Zamawiającego 

przewidzianych w Umowie (np. z tytułu kar umownych za opóźnienie). 

4. Na wykonanie tych czynności komisja wyznaczy Wykonawcy termin ich 

usunięcia/wyjaśnienia. Podpisany przez obie Strony bezusterkowy protokół odbioru  

Przedmiotu Umowy w zakresie dokumentacji projektowej, stanowi podstawę do wystawienia 

przez  Wykonawcę faktury VAT. 

 

 

 

Prawa autorskie  

§ 8 

1. W ramach wynagrodzenia umownego określonego w §9 ust. 1 Umowy Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego na zasadach określonych w niniejszym paragrafie: 

1) autorskie prawa majątkowe do Utworów na polach eksploatacji wymienionych w ust. 2 

poniżej, 

2) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów. 

2. Wykonawca przenosi, a Zamawiający nabywa, prawa, o których mowa w ust. 1 powyżej na 

następujących zasadach: 

1) z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy Utworów i to bez podpisania odrębnej 

umowy o skutku rozporządzającym, 

2) bez ograniczeń w szczególności co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy,  

3) w zakresie następujących pól eksploatacji 



Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Program priorytetowy nr 3.1.2. 

Poprawa jakości powietrza, Część 2. Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie 

 

Zadanie:      Wykonanie dokumentacji projektowej i świadczenie usługi nadzoru autorskiego dla 

inwestycji p.n. „Zmniejszenie zużycia energii w budynkach SP ZOZ w Słupcy”.  

Dokument:  Załącznik nr 7 – Wzór umowy 

Nr zamówienia:   
 

 

9 

a) użytkowania Utworów na własny użytek Zamawiającego, jego jednostek 

organizacyjnych oraz użytek osób trzecich we wszelkich celach związanych 

z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) wykonywania na podstawie Utworów robót budowlanych i prac innego rodzaju w 

nich opisanych, w szczególności wykonania Inwestycji, 

c) wprowadzania wszelkiego rodzaju zmian do Utworów, w szczególności 

dokonywania twórczych (lub nietwórczych) przeróbek, adaptacji, uzupełnień, 

przystosowań, czy opracowań Utworów (w tym usuwania jej wad), a w 

szczególności wykonywania na podstawie Utworów projektów warsztatowych, 

d) udostępniania i publikowania Utworów (w tym także publikowania po raz pierwszy) 

w dowolnej formie i postaci, w szczególności poprzez udostępnienie, wyświetlanie i 

publiczne przedstawianie Utworów także w taki sposób, aby każdy mógł mieć do 

niego dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym w szczególności poprzez 

udostępnienie ich na stronie internetowej w taki sposób, by były dostępne dla 

wszystkich użytkowników sieci Internet, 

e) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, 

w tym do sieci Internet, 

f) sporządzenia wersji obcojęzycznych, 

g) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych 

i reklamy, w tym także w formie w dowolny sposób zmodyfikowanej, 

h) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności w formie 

papierowej, na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 

komputerowych, pamięci operacyjnej oraz wszystkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD 

itd.), 

i) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, w tym na wszelkiego rodzaju nośnikach przeznaczonych do zapisu 

cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, karty SD itd.), wytwarzania 

jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 

reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w szczególności na  

nośnikach wskazanych powyżej, 

j) wymiany nośników, na których Utwory utrwalono, 

k) wykorzystania w utworach multimedialnych, w tym także w formie w dowolny 

sposób zmodyfikowanej, 

l) zezwalania osobom trzecim na korzystanie z utworu na polach eksploatacji 

wskazanym powyżej. 

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów oraz za 

przeniesienie prawa do zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego zawiera 

się w wynagrodzeniu, o którym mowa w §9 ust. 1 Umowy (stanowi jego część). Kwota ta 

obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie praw na ewentualnie inny podmiot 

projektowy wybrany przez Zamawiającego np. w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.  
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4. Przekazując każdy Projekt zagospodarowania terenu lub działki i projekt architektoniczno-

budowlany bądź techniczny Wykonawca załączy do niego: 

1) listę wszystkich osób biorących udział w wykonaniu Projektu zagospodarowania terenu 

lub działki i projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego, niezależnie od 

tego, czy wykonywały czynności na podstawie umów łączących ich bezpośrednio z 

Wykonawcą, czy też umów łączących ich z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami Wykonawcy; na liście dla każdego projektanta wskazany zostanie 

również podmiot, z którym projektanta wiązała umowa, na podstawie której brał udział 

w przygotowaniu Przedmiotu Umowy, wraz ze stosownymi uprawnieniami budowlanymi 

oraz zaświadczeniami o aktualnej przynależności do właściwej izby samorządu 

zawodowego; 

2) oświadczenie Wykonawcy, że: 

a) dysponuje on majątkowymi prawami autorskimi do Utworów na polach 

eksploatacji wskazanych w ust. 2 powyżej oraz  

b) dysponuje on wyłącznym prawem do zezwalania na wykonywanie zależnego 

prawa autorskiego do Utworów na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 

powyżej 

przez co nabył prawa wskazane w lit. a-b powyżej skutecznie w zakresie 

upoważniającym do ich przeniesienia na Zamawiającego, 

c) lista, o której mowa w pkt 1 powyżej obejmuje wszystkich podwykonawców, którzy 

uczestniczyli w opracowaniu przekazanej dokumentacji projektowej.  

d) dokumenty, o których mowa w ppkt a) b) i c)  przedstawi dla wszystkich, 

odpowiednio, projektantów oraz podwykonawców i dalszych podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy 

z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób 

trzecich, a Utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 

osób. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z 

tytułu roszczeń związanych z naruszaniem praw osób trzecich wskutek w szczególności 

rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego z Projektów technicznych. W przypadku 

wystąpienia przez osoby trzecie do Zamawiającego z roszczeniami z tego tytułu, 

Wykonawca zaspokoi te roszczenia. W przypadku zaspokojenia tych roszczeń przez 

Zamawiającego lub poniesienia w związku z tymi roszczeniami przez Zamawiającego 

jakichkolwiek kosztów, Zamawiający będzie mógł dochodzić od Wykonawcy pokrycia 

pełnej kwoty dokonanych wydatków. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonych szkód spowodowanych 

naruszeniem praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej czy przemysłowej 

osób trzecich z wyłączeniem: 

1) używania przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z jego 

przeznaczeniem, wynikającym z warunków Umowy, 

2) naruszenia praw własności przemysłowej wynikających z używania Przedmiotu Umowy 

w połączeniu z jakimikolwiek urządzeniami lub rozwiązaniami technicznymi lub 

technologicznymi, które nie zostały dostarczone przez Wykonawcę, o ile Wykonawca 

poinformował Zamawiającego o tego typu ograniczeniach, zawartych w licencjach 

czy innych dokumentach związanych z Przedmiotem Umowy. 
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8. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę na piśmie o wszelkich roszczeniach  

i sporach sądowych o naruszenie praw wszczętych przeciwko Zamawiającemu z powodu 

jego korzystania z jakichkolwiek praw własności intelektualnej lub przemysłowej udzielonych 

Zamawiającemu w ramach Kontraktu. 

 

Wynagrodzenie - Warunki płatności 

§ 9 

1. Za należyte  wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w 

wysokości ………………zł netto (słownie: ……………………………………………………/100) plus 

należny podatek VAT, który na dzień podpisania Umowy wynosi 23 %, co daje kwotę 

…………………………. Zł brutto (słownie: ……………………..). Jeżeli w trakcie trwania 

Umowy stawka VAT ulegnie obniżeniu, wynagrodzenie ulega automatycznie 

odpowiedniej korekcie wynikającej z różnicy w wysokości stawki podatku VAT. 

2. Zamawiający ustala podział wynagrodzenia na dwa etapy w proporcji :  

2.1. za wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie wymienionym w  par. 3 ust. 3  

umowy     – 80% 

2.2. za wykonanie usługi nadzoru autorskiego w zakresie wskazanym w par. 3 ust. 4 

umowy – 20% (w podziale miesięcznym w okresie realizacji zadania 

inwestycyjnego) 

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy w rozumieniu art. 632 k.c. i 

zawiera wszelkie koszty, w szczególności koszty opracowanie i powielania dokumentacji, 

koszty uzyskania mapy do celów projektowych, koszty uzgodnień, koszty wykonania 

ewentualnych ekspertyz i badań technicznych oraz innych dokumentów niezbędnych dla 

wykonania przedmioty umowy i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę/skutecznego 

zgłoszenia robót. 

4. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia: 

1) 1 faktury częściowej w roku 2021 po zakończeniu przedmiotu umowy określonego w 

par. 3 ust. 3 umowy i jego przyjęciu przez Zamawiającego w wysokości określonej w par. 

9 ust. 2 pkt 2.1. umowy  

2) faktur częściowych za nadzór autorski (par. 3 ust. 4 umowy) miesięcznie, zgodnych z 

zaawansowaniem prac potwierdzonych w łącznej wysokości wskazanej w par. 9 ust. 2 

pkt 2.2. umowy  

5. Warunkiem dokonania płatności faktur częściowych przez Zamawiającego na rzecz 

Wykonawcy jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

ewentualnym podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę w zakresie prac projektowych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 

wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzymuje  wypłatę należnego 

wynagrodzenia za wykonane prace projektowe, bez żadnych konsekwencji dla 

Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia, 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są prace projektowe, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi projektowe, w przypadku 
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uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę zamówienia na prace projektowe.  

7. Zobowiązania Zamawiającego, o których mowa powyżej dotyczą wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są prace projektowe, lub po przedłożeniu Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi. 

8. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

9. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie uwag w formie pisemnej dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w 

ust. 9 Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. 

10. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę  uwag, o których mowa powyżej  w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 9, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

12. Wykonawca nie ma prawa do przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej 

umowy na rzecz osób trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego.   

 

Kary umowne 

§ 10 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczenia Wykonawcy kar umownych: 

 

1. Za niedotrzymanie terminu w wykonaniu Etapu I w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty  

dzień.   

2.  Za niedotrzymanie terminu w wykonaniu Etapu II w wysokości 500 zł za każdy rozpoczęty 

dzień.  

3. Za niedotrzymanie terminu o którym mowa w §5 ust. 2 i 3 Umowy 0,02% wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w §9 ust.1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

4. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze częściowym lub końcowym 

lub w okresie rękojmi i gwarancji - w wysokości 0,02 % kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w par. 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.  

5. Jeżeli prace objęte przedmiotem niniejszej Umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
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Wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – karę umowną 

w wysokości 1.000,00 złotych. 

6. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi do zaakceptowania przez Zamawiającego 

podwykonawcy w terminie i na zasadach określonych w § 11 Umowy – karę umowną 

w wysokości 1.000,00 zł.  

7. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 500,00    zł za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia. 

8. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 

w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % kwoty 

wynagrodzenia o którym mowa w §9 ust.1 Umowy  brutto. 

10. Każdorazowo w przypadku stwierdzenia odstępstwa od wszelkich założeń wynikających z 

Umowy, Dokumentów Wykonawcy bądź obowiązujących przepisów prawa,   po  upływie 

7 dniowego terminu na przywrócenie sposobu wykonywania Umowy zgodnie z Umową,  

Dokumentami Wykonawcy bądź obowiązującymi przepisami prawa  , Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł.  

11 Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

w sytuacjach, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub w 

przypadku, kiedy szkoda powstała z przyczyn, dla których kary umowne nie zostały 

zastrzeżone. Za szkodę uznawane będą również korekty finansowe nałożone przez instytucje 

finansujące czy też utrata dofinansowania w całości jeżeli będą one skutkiem niewykonania 

bądź nienależytego wykonania niniejszej Umowy.  

12 Naliczone przez Zamawiającego kary umowne Wykonawca zobowiązuje się zapłacić w 

terminie 14 dni od otrzymania stosownego wezwania. 

13 Należność z tytułu kar umownych może zostać potrącona z wierzytelności Wykonawcy w 

szczególności z tytułu należnego wynagrodzenia. 

 

Obowiązki  Zamawiającego 

§ 11 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie Wykonawcy Audytu energetycznego będącego jednocześnie programem 

funkcjonalno-użytkowym, 

2. Przekazanie Wykonawcy będącej w posiadaniu dokumentacji inwentaryzacyjnej, 

3. Przekazanie Wykonawcy wymaganych pełnomocnictw w zakresie wymaganym do 

realizacji przedmiotu zlecenia, 

4. Zapewnienie udzielania wszelkich informacji wyjaśnień potrzebnych w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy, 

5. Dokonanie odbiorów wykonanych prac projektowych oraz nadzoru autorskiego w 

terminach określonych w niniejszej Umowie po dokonaniu pisemnego zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru oraz potwierdzeniu przez Komisję odbiorową, a w 

przypadku nadzoru autorskiego przez inspektora nadzoru inwestorskiego prawidłowość ich 

wykonania. Warunkiem ważności dokonanego odbioru dokumentacji projektowej jest 

sporządzenie przez Komisję odbioru protokołu odbioru bez uwag. 
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Obowiązki Wykonawcy 

§ 12 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 3 i w terminach określonych w § 

4 niniejszej umowy. 

2. Zapewnienie wykonania usługi nadzoru autorskiego w zakresie określonym w § 3 ust. 4 

niniejszej umowy . 

3. Współdziałanie z Zamawiającym i Wykonawcą budowlanym w okresie realizacji budowy, 

w szczególności udzielania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji 

projektowej sporządzonej przez  Wykonawcę, w tym obecności na żądanie 

Zamawiającego w przypadkach koniecznych na budowie. 

4. Reprezentowanie Zamawiającego wobec organów administracji państwowej,  

samorządowej lub innych, w zakresie pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego 

w odniesieniu do przedmiotu umowy.  

5. Ponoszenie całkowitej odpowiedzialności za Przedmiot Umowy od dnia rozpoczęcia prac 

do dnia podanego określonego w § 4 ust. 4 umowy, tj. rzeczowego i formalnego 

zakończenia inwestycji. 

6. POZOSTAŁE OBOWIĄZKI WYKONAWCY WYNIKAJĄCE Z INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ 

UMOWY. 

  

Dokumenty, jakie Wykonawca przekazał Zamawiającemu  

§ 13 

Wykonawca  przekazał  Zamawiającemu: 

1. Umowę regulującą współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (Konsorcjum) – jeśli dotyczy. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum 

zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez cały czas trwania Umowy, łącznie z 

okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

2. Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) aktualnych na dzień podpisania 

umowy uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej  izby 

samorządu zawodowego dla zespołu projektowego wykazanego przez Wykonawcę w 

ofercie na etapie zamówienia publicznego. 

3. W przypadku wygaśnięcia uprawnień, bądź upływu terminu ważności przynależności do 

właściwej izby samorządu zawodowego, o których mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca 

niezwłocznie przedłoży aktualne dokumenty. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

§ 14 

1. Całkowita kwota zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wynosi 25 000,00 zł brutto 

(słownie: dwadzieściapięćtysięcyzłotych00/100 brutto). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 

formie............................................................................ na kwotę 25 000,00 zł brutto (słownie: 
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dwadzieściapięćtysięcyzłotych00/100 brutto). Dowód wniesienia zabezpieczenia stanowi 

Załącznik Nr 2 do umowy. 

4. 70 % wartości zabezpieczenia, o której mowa w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy w 

ciągu 30 dni po podpisaniu przez Strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy. 

5. Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 30% wartości 

określonej w ust. 1, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie 60-

miesięcznego okresu rękojmi za wykonane roboty, licząc od dnia podpisania przez Strony 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z art. 452 ust. 8 

–10 PZP. 

 

 

Prawo odstąpienia 

§ 15 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 90 dni od 

powzięcia wiadomości o poniżej wymienionych okolicznościach : 

 

1)  Wykonawca realizuje prace projektowe przewidziane niniejszą Umową w sposób 

sprzeczny z umową,  niezgodny z dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego 

oraz Audytem energetycznym/programem funkcjonalno-użytkowym pomimo 

wezwania w tym zakresie  Zamawiającego złożonego na piśmie   

2) Konieczność dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 9 ust. 6 Umowy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości Umowy w sprawie 

zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej 

Umowy przez Zamawiającego. 

3) Wydane zostanie postanowienie upadłościowe lub układowe lub likwidacyjne w 

stosunku do Wykonawcy, 

4) Wykonawca z przyczyn jego dotyczących, bądź osób którymi się posłużył, nie 

rozpoczął realizacji prac projektowych, lub przerwał prace bez uzasadnienia, jeżeli 

opóźnienie ustalonego terminu rozpoczęcia robót lub przerwa przekracza 10 dni, 

 

Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy 

jeżeli wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, 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 w terminie 30 dni od  dnia powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach 

 

Odstąpienie od Umowy następuje poprzez pisemne, pod rygorem nieważności, 

oświadczenie Zamawiającego, doręczone Wykonawcy, zawierające uzasadnienie 

odstąpienia od Umowy z Wykonawcą.  
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W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w trakcie realizacji prac 

objętych przedmiotem umowy, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 

należnego mu z tytułu wykonanej części Umowy.  

 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zwróci wszystkie dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

prac projektowych. W terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół zaawansowania prowadzonych 

prac projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na 

dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę 

do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. 

 

Warunki wprowadzenia zmian istotnych postanowień Umowy oraz zakres i charakter tych zmian 

§ 16 

 

1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy lub/i warunków płatności możliwa jest w 

przypadku: 

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 

terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego 

działania, np. powodzie; 

b) wydłużonych terminów  procedur administracyjnych zwianych z opiniowaniem, 

zatwierdzaniem czy uzgadnianiem projektu zagospodarowania terenu lub działki i 

projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego, oraz innych 

terminów spraw urzędowych, mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, 

niezawinionych przez Wykonawcę przy czym dla uzyskania decyzji Pozwolenia na 

budowę  przyjęto 60 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku a dla pozostałych 

opinii i uzgodnień 30 dni   

c) W zakresie wykonywania nadzoru autorskiego- zatrzymania robót przez urzędy 

nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - o czas niezbędny 

do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami; 

d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej 

Umowy, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 

wzajemnych powiązań w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamówień 

dodatkowych - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót 

objętych Przedmiotem Umowy;  

2. W przypadku wystąpienia okoliczności  o których mowa w art. 455 ust.1 PZP.  Strony 

przewidują możliwość  zmiany wysokości wynagrodzenia lub zmianę terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy lub dowolnej jego części.  

3. Zmiana przedstawicieli Stron, podmiotów biorących udział w zamówieniu - w przypadku 

niemożności pełnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji zamówienia (np. 

zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika budowy, kierownika 

robót, inspektora nadzoru nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. Zmiana jest 
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możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą 

spełniać warunki określone w SWZ. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału 

podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

Wykonawca winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  

5. Zmiana zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy w przypadku, gdy spełniony jest 

przynajmniej jeden warunek: 

a) zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i interesu publicznego tj. Wykonawca 

bez zwiększania swojego wynagrodzenia zaoferował rozwiązania projektowe lub 

sposób wykonania prac o lepszych parametrach niż te wskazane w swz i  ofercie, 

które w sposób znaczący poprawią jakość wykonania dokumentacji projektowej; 

b) zamiana przyjętych w dokumentacji projektowej materiałów budowlanych, urządzeń, 

technologii, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, urządzeń wskazanych w 

dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe, bądź podyktowane 

będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem technologicznym, zwiększeniem 

bezpieczeństwa, lepszym funkcjonowaniem modernizowanego/ 

przebudowywanego/remontowanego obiektu. Materiały budowlane, urządzenia i 

sprzęt powinny posiadać co najmniej takie same parametry jakościowe i cechy 

użytkowe jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty; 

c) nie zmienia się charakter Umowy oraz przeznaczenie obiektu budowlanego; 

6. Zamawiający przewiduje i dopuszcza: 

1) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie 

nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu 

Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia wiązać się będzie ze 

zmianą wysokości umownego wynagrodzenia. 

2) Zmiany postanowień Umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i 

rachunkowych w treści Umowy. 

3) Zamawiający przewiduje zmianę trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia 

umownego w przypadku zmiany zasad dofinansowania projektu przez Instytucję 

Zarządzającą, zmian Harmonogramu Rzeczowo – Finansowy Inwestycji uwzględniającego  

terminy przewidywanych płatności częściowych.  

7. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności 

jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika 

budowy, akceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. 

8. Wszelkie zmiany w Umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie 

protokołu konieczności, w drodze aneksu. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 17 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie przepisy 

prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm. ), przepisy ustawy z dnia  11 września 2019 
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r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740). 

 

§ 18 

1. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy oraz stanowiących jej integralną część 

załączników dla swej ważności wymagają pisemnego aneksu, z zastrzeżeniem 

postanowień § 16. 

2. Rozstrzyganie sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej Umowy będzie należało do 

sądu powszechnego, właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Załączniki do umowy stanowią integralną część Umowy. 

4. Wszelkie plany, dane i dokumenty itp., przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

celem ich wykorzystania do wykonywania robót, pozostają własnością Zamawiającego i 

nie mogą być wykorzystywane w inny sposób. Po wykonaniu Umowy powyższa 

dokumentacja i dane, wraz z dokumentami sporządzonymi lub pozyskanymi  w tym celu 

przez samego Wykonawcę, powinna zostać w całości niezwłocznie wydana 

Zamawiającemu poza 1 egzemplarzem projektu zagospodarowania terenu lub działki i 

projektu architektoniczno-budowlanego, który Wykonawca realizujący nadzór autorski ma 

prawo zatrzymać po zakończeniu realizacji Umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich 

zmianach adresu siedziby wskazanego na wstępie niniejszej Umowy w okresie jej 

obowiązywania jak również do upływu okresu rękojmi, pod rygorem uznania za skuteczne 

wszelkich doręczeń na adres wskazany powyżej. Wszelkie zaniedbania w tym zakresie 

obciążają wyłącznie Wykonawcę, który nie wykonał obowiązku zawiadomienia 

określonego w niniejszym ustępie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

o ochronie danych osobowych przy udostępnianiu wszelkich informacji i dokumentów 

Zamawiającemu. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

Załączniki do Umowy: 

1. Załącznik Nr 1   Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

2. Załącznik Nr 2 Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

3. Załącznik Nr 3 Wzór Karty Zatwierdzeń Materiałowych 

4. Załącznik Nr 4 Oferta Wykonawcy 

5. Załącznik nr 5  Umocowanie IK 

6. Załącznik nr 6  Dokumentacja projektowa udostępniona przez Zamawiającego 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 


