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UMOWA NR ………….. 

 

 

 

zawarta dnia …………. 2020 r. 

 

 

pomiędzy:   

 

Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym EKO-RASZYN Sp. z o.o. z siedzibą  w Raszynie przy ul. Unii 

Europejskiej 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000296152, 

posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 1.250.000,00 zł, wpłacony w całości, NIP 5342375579, REGON 

141211087,reprezentowaną przez: 

 
Pana Andrzeja Lechańskiego  – Prezesa Zarządu  

 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

 

 

a 

 

 

……………………………………………………………………… z siedzibą  w ………… przy 

ul. …………………., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. 

………………., …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: ……………., 

posiadającą kapitał zakładowy w wysokości ………….. zł, wpłacony w całości, NIP ………………, REGON 

………………..,reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………… 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

łącznie dalej zwanymi „Stronami”, a każdy z nich osobna – „Stroną” 

 

o następującej treści: 

 

 

 

§ 1 

 

Przedmiot Umowy 

 

1. Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wynik postępowania nr 1/2020/DO  

o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w oparciu o zapisy  Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z  2019 r. poz. 1843), na podstawie art. 10  

ust. 1 oraz art. 39, o wartości zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej na 

podstawie art. 11 ust. 8 przedmiotowej ustawy.  

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Przedmiot Umowy, jakim jest 

wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w przedmiocie zamówienia „ Rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Falentach, gm. Raszyn”. 

3. W zakres przedmiotu Umowy wchodzi opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – 

kosztorysowej dla budowy obiektów wskazanych w zapytaniu ofertowym wraz z uzyskaniem 
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prawomocnego pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji 

inwestycji, o której mowa w ust. 2. 

4. Wymienione poniżej dokumenty stanowią integralną część umowy i będą one odczytywane  

i interpretowane według następującego pierwszeństwa: 

1) Umowa; 

2) SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia 

3) Formularz oferty. 

 

§ 2 

 

Zakres Przedmiotu Umowy 

 

1. Wykonawca przygotuje dokumentację projektową tak, aby uzyskać prawomocną decyzję  

o pozwoleniu na budowę dla rozbudowy oczyszczalni ścieków w Falentach (działka o nr ewid. 5/3 

obręb Falenty), gmina Raszyn. 

2. Zakres opracowanej dokumentacji projektowej powinien zawierać projekty w następujących 
branżach: 

1) Budowlano – konstrukcyjnej; 

2) Instalacyjno – sanitarnej;  

3) Technologicznej (razem z obliczeniami) części biologicznej oczyszczalni i części mechanicznej; 

4) Elektrycznej, energetycznej; 

5) AKPiA (Aparatura Kontrolno – Pomiarowa i Automatyka) obejmująca monitoring 

 i sterowanie; 

6) Zagospodarowanie terenu; 

7) Opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb uzyskania pozwolenia na 

budowę; 

8) Informację BIOZ. 

3. Opracowana dokumentacja będzie zawierała: 

1) Projekt budowlany (4 egz., w tym 2 egz. Z oryginalnymi pieczątkami organów wydających 

pozwolenie na budowę), zaopatrzony w oświadczenie o kompletności i dokonane uzgodnienia; 

2) Projekt wykonawczy (3 egz.); 

3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (2 egz.); 

4) Przedmiary robót (2 egz.); 

5) Kosztorysy inwestorskie (2 egz.); 

6) Inne opracowania niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, jak np.: opracowania 

branżowe, rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą, projektowana charakterystyka 

egzoenergetyczna, itp. (2 egz. Oraz egzemplarze wymagane przez odpowiednie organy), 

7) Wersję elektroniczna dokumentacji w formacie PDF, DWG i DOC, odzwierciedlającą papierową 

wersję dokumentacji projektowej, odpowiednio pogrupowane kosztorysy inwestorskie  

i przedmiary robót dodatkowo również w formacie ATH; 

8) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

9) Komplet uzyskanych uzgodnień niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę; 

10) Prawomocne pozwolenie na budowę, wydane na rzecz Zamawiającego. 

4. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa będzie w trakcie opracowywania podlegała uzgodnieniom 

pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym, a po zakończeniu jej opracowywania – zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w niniejszej umowie, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i polskimi normami. 

6. Postanowienia obejmujące słowa „uzgodnić”, „uzgodniony” i „”uzgodnienie” wymagają dokumentu 

pisemnego oraz „pisemnie” lub „na piśmie” oznacza zapis ręczny, maszynowy, druk lub zapis 

elektroniczny wraz z powstałym zapisem trwałym. 

 

 

§ 3 
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Przedstawiciele Stron 

 

1. Przedstawicielami Stron w ramach realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym 

dokumentacji projektowej będą: 

1) Ze strony Zamawiającego: 

……………………………, adres e-mail: ……………, adres do doręczeń: 

………………………., nr tel. ……………………….. ; 

2) Ze strony Wykonawcy: 

……………………………, adres e-mail: ……………, adres do doręczeń: 

………………………., nr tel. ……………………….. ; 

2. Każda z osób wymienionych w ust. 1 jest uprawniona do samodzielnego działania, chyba że Strony 

uzgodnią inaczej. Przedstawiciele Stron, o których mowa w ust. 1, nie są uprawnieni do dokonywania 

zmian w treści Umowy. 

3. Zmiana lub uzupełnienie przedstawicieli Stron, o których mowa w ust. 1, nie stanowi zmiany Umowy 

i wymaga pisemnego oświadczenia złożonego drugiej Stronie. Osobą upoważnioną do złożenia 
takiego oświadczenia ze strony Zamawiającego jest………………., a ze strony Wykonawcy 

jest……………………. . 

4. Obowiązującą formą porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawców jest forma pisemna , faxem 

lub forma pisemna elektroniczna. 

5. Przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej dokumenty, oświadczenia, itp. 

korespondencja, każdorazowo będą potwierdzane – poprzez odesłanie faksem danego dokumentu z 

adnotacją o otrzymaniu, datą i podpisem lub w przypadku drogi elektronicznej – poprzez odesłanie 

danej wiadomości z informacją o dacie i godzinie jej otrzymania. Zamawiający żąda w każdym 

przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości drogą elektroniczną. 

6. Dokumenty dostarczane będą w dniach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku,  
w godzinach: poniedziałek – 8.00 - 18.00; piątek – 8.00 – 14.00; 8.00 – 16.00 w pozostałe dni.  

7. Maksymalny termin odpowiedzi na bieżącą korespondencję każdej ze Stron wynosi 7 dni 

kalendarzowych. Termin liczony jest od dnia otrzymania korespondencji.  

8. W przypadku przekazania zatwierdzeń, świadectw, zgody, ustaleń, powiadomień, dokumentacji 

projektowej do akceptacji i zatwierdzenia, i żądań przy użyciu uzgodnionego systemu transmisji 

elektronicznej wszelkie terminy będą liczone od dnia, w którym dotarły one do Zamawiającego  

i potwierdził on ich otrzymanie, w przeciwnym wypadku terminy będą liczone od momentu 

dostarczenia dokumentu w formie pisemnej. 

9. Dopuszcza się przekazywanie dokumentów wymaganych na mocy niniejszej umowy, drogą 

elektroniczną i uzgadnianie ich treści i formy prowadząc korespondencję drogą elektroniczną, 

niemniej jednak każdy dokument w wersji ostatecznej zatwierdzonej przez Strony będzie przekazany 

Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej. 

 

§ 4 

 

Oświadczenia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki 

potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej oraz że prace te 

będzie wykonywał z należyta starannością, z zachowaniem standardów dla kategorii prac 

projektowych. 

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i wymaganiami dotyczącymi 

wykonania przedmiotu umowy oraz, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające mu 

terminową i prawidłową realizację przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowej z należytą starannością,  

w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi polskimi normami, zasadami 
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, oraz do uzyskania wszelkich zgód koniecznych do 
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rozpoczęcia, prowadzenia i zakończenia procesu projektowania, w tym do uzgodnienia prac 

projektowych z przedstawicielami Zamawiającego. 

4. Dokumentacja projektowa będzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna  

z punktu widzenia celu, któremu będzie służyć. Dokumentacja zawierać będzie podpisane przez 

projektantów potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym  

z przepisów. 

5.  W rozwiązaniach projektowych będą zastosowane wyroby budowlane dopuszczone do obrotu  

i powszechnego stosowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy - Prawo budowlane. 

6. Zamawiający zobowiązuje się, że udzieli Wykonawcy wszelkich informacji, a także udostępni będące 

w jego posiadaniu materiały lub dokumenty potrzebne do opracowania dokumentacji projektowej. 

Wykonawca zobowiązuje się, przed złożeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia z 

właściwymi organami, do  przedłożenia tej dokumentacji Zamawiającemu do szczegółowej 

weryfikacji. 

7. Przewiduje się możliwość wykonania przez Zamawiającego audytu przez niezależna firmę ekspercką. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do zdawania pisemnych raportów z postępu prac raz w miesiącu  

w terminie do 14 dnia kolejnego miesiąca. 
9. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zespołem projektowym, w skład którego wejdą osoby 

wskazane w ofercie Wykonawcy, posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

10. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 9, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zgody Zamawiającego. Zmawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

11. Osoby wskazane w ofercie Wykonawcy są odpowiedzialne za kontakt z zespołem Zamawiającego i są 

zobowiązane do czynnego udziału w każdej naradzie związanej z realizacją przedmiotu umowy 

związanych z zaangażowaniem zasobów na danym etapie. Zamawiający będzie informował 

Wykonawcę o wymaganym składzie osobowym na naradach, które będą organizowane w siedzibie 

Zamawiającego minimum raz w miesiącu. Może dookreślić sposób informowania/wyznaczania 

terminów narad i ich miejscu ? 

12. Nieobecność z jakiegokolwiek powodu osób wyznaczonych, wymaga zastępstwa przez osobę 

zatwierdzoną przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

 

Obowiązki Wykonawcy 

 

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany będzie również do: 

1. Uzyskania własnym staraniem i na swój koszt wszelkich niezbędnych materiałów niezbędnych do 

przeprowadzenia prac projektowych; 

2. Zapoznania się w terenie z warunkami realizacji przedmiotu umowy; 

3. Uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, które kolidują z projektowaną inwestycją;  

4. Współdziałania z Zamawiającym przy realizacji dokumentacji projektowej oraz do uczestniczenia  

w siedzibie Zamawiającego w spotkaniach roboczych i konsultacjach z udziałem przedstawicieli 

Zamawiającego, a także do przedstawienia wersji roboczej dokumentacji;  

 

5. Udzielania wyjaśnień (w tym przygotowania projektów odpowiedzi odnośnie pytań  

w postępowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji), a także wprowadzania korekt lub poprawek 

do dokumentacji projektowej stosownie do uwag, czy zastrzeżeń zgłaszanych przez oferentów w toku 

postępowania przetargowego oraz zgłoszonych przez Wykonawcę robót budowlanych wad  

w dokumentacji w okresie realizacji inwestycji; 

6. Wykonawca będzie świadczył usługę w sposób zapewniający zakończenie wykonania przedmiotu 

umowy w terminie. 

7. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF), w którym ustali kolejność 

prowadzenia prac projektowych w taki sposób, aby terminowo wywiązać się z postanowień niniejszej 

umowy. 
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8. Wykonawca sporządzi HRF w terminie do 5 dni roboczych od momentu podpisania niniejszej 

umowy, w oparciu o dane, które zawarto w opisie przedmiotu zamówienia. 

9. Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi do przedmiotowego harmonogramu w terminie 3 dni 

roboczych od dnia jego otrzymania. W przypadku uwag Wykonawca  w ciągu 2 dni roboczych 

dostosuje HRF do wymagań Zamawiającego. Warunkiem rozpoczęcia prac projektowych jest 

akceptacja HRF przez Zamawiającego. 

10. Harmonogram będzie sporządzony w formie elektronicznej, a zaakceptowany zostanie przekazany  

w wersji papierowej i będzie przedstawiał czas trwania poszczególnych prac i ich wartość oraz 

terminy i obowiązki wynikające z umowy zapewniające zakończenie usług w terminie i wywiązanie 

się z niej w sposób należyty. HRF będzie opracowany w sposób, który umożliwi Zamawiającemu 

weryfikację rzeczywistego postępu prac. 

11. Maksymalnie w terminie 7 dni roboczych od momentu zatwierdzenia przez Zamawiającego HRF, 

Wykonawca rozpocznie prace projektowe. Data  rozpoczęcia prac projektowych stanowi jednocześnie 

datę odniesienia do naliczania kar za niedotrzymanie czasu trwania prac projektowych i terminów 

uzgodnionych w HRF. 

 
 

§ 6 

 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletną dokumentację projektową wraz z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompletną dokumentację wykonawczą w terminie 9 miesięcy 

od dnia podpisania umowy. 

3. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej do dnia uzyskania prawomocnej decyzji na 

użytkowanie obiektu. 

4. Ustala się, że miejscem przekazania dokumentacji projektowej lub jej poszczególnych części jest 

siedziba Zamawiającego. Opracowaną dokumentację projektową Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w formie papierowej oraz na nośniku cyfrowym w formach i ilościach określonych  

w §2 ust. 3. 

5. Dokumentem potwierdzającym każdorazowe przekazanie dokumentacji projektowej lub jej części  

w celu dokonania jej weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego będzie protokół przekazania 

podpisany przez przedstawicieli Stron. 

6. Zamawiający dokona weryfikacji przekazanej dokumentacji projektowej lub jej części  

w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania protokołu przekazania. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że przekazana dokumentacja projektowa lub jej 

część wymaga poprawy (np. jest niekompletna, wadliwa, niezgodna z założeniami określonymi w 

niniejszej umowie, wymaganiami Zamawiającego, o których Wykonawca został powiadomiony w 

sposób akceptowany przez obie Strony), Zamawiający zwróci ją Wykonawcy, wzywając go, aby w 

określonym terminie usunął zgłoszone nieprawidłowości lub uwzględnił uwagi Zamawiającego. 

8. W przypadku gdy Zamawiający zaakceptuje bez uwag przekazaną dokumentacje projektową albo  

w przypadku usunięcia przez Wykonawcę nieprawidłowości lub uwzględnienia uwag  

i poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego, Strony podpiszą protokół bezusterkowego odbioru 

(częściowego lub końcowego), potwierdzający wykonanie dokumentacji projektowej lub jej części. 

9. Podpisanie protokołu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wszelkie błędy  

i nieprawidłowości w dokumentacji, a skutki z tego wynikające obciążą wyłącznie Wykonawcę. 

10. Podpisanie końcowego bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej nastąpi z chwilą 

przekazania Zamawiającemu kompletnej i prawidłowej dokumentacji projektowej zawierającej 

wszystkie elementy, o których mowa w §2 ust.2 wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę. 

11. Za datę realizacji przedmiotu umowy w zakresie dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej 

uznaje się datę podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 8. 

12. Przedmiotem protokołów odbioru mogą być tylko opracowania kompletne, tj. nadające się do oceny  

z punktu widzenia celu, dla którego zostały opracowane. Zamawiający (z wyjątkiem sytuacji 
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przewidzianych prawem, niniejszą umową lub praktyką) odmówi przystąpienia do odbioru, jeżeli 

otrzymane opracowania będą wadliwe lub niekompletne lub w formie uniemożliwiającej ocenę  

z punktu widzenia celu, dla którego zostały opracowane, w szczególności jeżeli dla ich właściwej 

oceny niezbędne jest ich porównanie czy odniesienie do innych opracowań czy elementów 

przedmiotów umowy, których Zamawiający w ramach danego odbioru nie otrzymał. 

 

 

§ 7 

 

Prawa autorskie 

 

1. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej lub jej części (w szczególności 

elementów opisanych w § 2 ust. 2) Wykonawca w ramach umowy oraz wynagrodzenia określonego 

§ 8 ust.1 umowy, przenosi na Zamawiającego w całości przysługujące mu autorskie prawa 

majątkowe – do poszczególnych części dokumentacji projektowej, realizowanej na podstawie 

niniejszej umowy, w tym do ich uzupełnień, uszczegółowień i uzgodnionych pomiędzy Stronami 
niniejszej umowy ich zmian, jaki i do kompletnej dokumentacji projektowej, w zakresie korzystania 

z dokumentacji projektowej podczas realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2 i późniejszej 

eksploatacji i rozporządzania  dokumentacją na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w 

szczególności: 

1) Publikacji dokumentacji w całości lub we fragmentach; 

2) Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia i udostępnienia dokumentacji 

projektowej w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w 

mediach, utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji w takich formach 

wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawienie, wyświetlenie, 

odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie urzeczywistnienia, oraz 

publiczne udostępnienie w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym; 

3) Wprowadzenia do obrotu poza obrotem komercyjnym; 

4) Utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dostępnymi technikami; 

5) Korzystania z dokumentacji projektowej lub jej części w celu wykonania osobiście lub za 

pośrednictwem osób trzecich wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich 

zezwoleń, pozwoleń i innych podobnych orzeczeń, niezbędnych do zaprojektowania, 

wykonania, eksploatacji  

i rozporządzania inwestycją; 

6) Rozporządzania utworem lub jego częścią osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich 

wszelkich prac projektowych oraz uzyskania wszelkich zezwoleń, pozwoleń i innych 

podobnych orzeczeń, niezbędnych do zaprojektowania, wykonania, eksploatacji  

i rozporządzania inwestycją; 

7) Wprowadzania zmian i modyfikacji do projektów (adaptacja) wraz z prawem do korzystania  

i rozporządzania zmianami i modyfikacjami; 

8) Wszelkie wykorzystanie w całości lub w części w działalności Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na wykonanie przez Zamawiającego lub osoby trzecie działające w jego 

imieniu, na jego zlecenie lub na jego rzecz autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowej 

lub jej części oraz na wyrażanie przez Zamawiającego dalszej zgody na wykonywanie zależnych 

praw autorskich do dokumentacji projektowej. 

3. Wykonawca niniejszym nieodwołalnie oświadcza, że nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego 

ani innych osób trzecich działających w imieniu Zamawiającego, na jego zlecenie lub na jego rzecz 

przysługujących mu autorskich praw osobistych względem wykonanych w ramach niniejszej umowy 

utworów, chyba że wiąże się to z wykonywaniem zawartej z Wykonawcą umowy oraz wyraża zgodę 

na wykonywanie w jego imieniu przez te osoby autorskich praw osobistych, w szczególności  

w zakresie dokonywania zmian w dokumentacji projektowej. Jeżeli osobiste prawa autorskie 

względem wykonanych w ramach niniejszej umowy utworów będą przysługiwały innej osobie 

trzeciej, Wykonawca zapewni zgodę tej osoby na wykonywanie przez Zamawiającego działań 

opisanych  
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w niniejszym ustępie. Stosowne oświadczenie osoby trzeciej zostanie przekazane Zamawiającemu 

niezwłocznie po jego uzyskaniu, nie później jednak niż z chwilą przekazania do odbioru utworu 

którego dotyczy. 

4. W przypadku korzystania z podwykonawców lub osób trzecich, Wykonawca musi zapewnić  

w umowach z nimi analogiczne do zapisanych niniejszej umowie warunki odnośnie przeniesienia 

praw autorskich, a wraz z przedkładana dokumentacją projektową Wykonawca jest zobowiązany do 

składania oświadczeń podwykonawców o bezwarunkowej zgodzie przeniesienie przysługujących im 

autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, jak również oświadczeń o niewykonywaniu 

autorskich praw osobistych. Niespełnienie tego warunku przez Wykonawcę uzasadnia odmowę 

odbioru lub/i rozliczenia przez Zamawiającego danej części dokumentacji projektowej, a w 

przypadku gdyby Wykonawca pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego z 

wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie przedłożył wymaganych oświadczeń, Zamawiający będzie 

uprawniony do odstąpienia w terminie 2 miesięcy od wezwania od niniejszej umowy (w danej części 

lub w całej niewykonanej części) z przyczyn obciążających Wykonawcę. 

5. Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność materialną za wszelkie ewentualne roszczenia z 

jakimi wystąpią podmioty praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy. 

 

§ 8 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem 

ryczałtowym. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy Wynagrodzenie 

brutto w wysokości ... PLN (słownie: …) w tym ...% należnego podatku od towarów i usług VAT, tj. 

... PLN (słownie: ...) obowiązującego w Dniu Udzielenia Zamówienia. Wynagrodzenie netto wynosi 

… PLN (słownie: …). Strony niniejszym ustalają, że w przypadku zmiany przez władzę 

ustawodawczą określonej wyżej procentowej stawki podatku w trakcie obowiązywania Umowy 

dopuszczalne będzie dokonanie zmiany wynagrodzenia brutto z uwzględnieniem zmienionej stawki 

podatku VAT, obowiązującej w dniu wystawienia faktury. Zmiana stawek podatku VAT, wpływająca 

na wysokość wynagrodzenia brutto, wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust.1 obejmuje: 

2.1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z 

uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, w kwocie ……. zł brutto (słownie: ………. 

złotych). Wynagrodzenie obejmuje kwotę podatku VAT należnego w dniu wystawienia faktury. 

2.2. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie nadzoru autorskiego w kwocie: ………….. zł brutto 

(słownie: ………. złotych). Wynagrodzenie obejmuje kwotę podatku VAT należnego w dniu 

wystawienia faktury. 

3. Wykonawca oświadcza, że na potrzeby określenia Wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, przy 

zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, zapoznał się z wszelkimi uwarunkowaniami 
realizacji Umowy, a także wymaganiami Zamawiającego zawartymi we wszystkich dokumentach 

udostępnionych Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ryzyko 

związane z nieuwzględnieniem jakichkolwiek kosztów realizacji lub kosztów związanych z realizacją 

Umowy obciąża Wykonawcę. 

4. Kwota wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty uzyskania wszelkich danych, uzgodnień, warunków, decyzji, 

map, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, udzieloną rękojmię i 

gwarancję, przeniesienie praw autorskich, itp.  oraz koszty wykonania przez projektanta prac 

określonych w § 10 związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego w tym także koszty dojazdu na 

budowę. 

5. Należności dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8, pkt. 2.1. realizowane będą na 

podstawie częściowych faktur Vat Wykonawcy po protokolarnym podpisaniu protokołu odbioru o 

którym mowa w § 6 ust. 7 

6. Przedmiotem odbioru częściowego będą: 
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6.1. Projekt budowlany i uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę w wysokości 45 % 

wynagrodzenia określonego w § 8, pkt. 2.1. 

6.2. Projekt wykonawczy w wysokości 55 % wynagrodzenia określonego w § 8, pkt. 1.1. 

7. Należności dotyczące wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 8, pkt. 2.2. realizowane będą na 

podstawie faktur VAT Wykonawcy po protokolarnym podpisaniu protokołu nadzoru autorskiego za 

wykonanie prac określonych w § 10. Wynagrodzenie Wykonawcy za jeden pobyt stanowi iloraz 

kwoty określonej w § 8, pkt. 2.2. podzielonej przez sześć. 

8. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT, w terminie 

30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. Datą zapłaty wynagrodzenia uznaje się 

dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9. W razie nieterminowej zapłaty faktury, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy 

dzień opóźnienia. 

 

§ 9 

 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną dokumentację projektową 

stanowiąca przedmiot niniejszej umowy. 

2. Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady robót, wykonanych na 

podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. 

3. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości, 

Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji 

projektowej. 

4. Zamawiające jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot umowy przez okres 5 lat od dnia przejęcia 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego (podpisania przez obie Strony ostatecznego protokołu 

zdawczo – odbiorczego przekazania opracowania). 

5. Ilekroć Wykonawca na podstawie gwarancji lub rękojmi za wady zobowiązany będzie do usunięcia 

wad wykonanych prac (wad przedmiotu umowy) już po dacie zrealizowania inwestycji, dokona on 

tego poprzez sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie pozwalającym na wykonanie robót 

budowlanych niezbędnych do usunięcia wszelkich konsekwencji tych wad. 

6. O zauważonych wadach Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w ciągu 15 dni roboczych od dnia ich 

wykrycia. Wady przedmiotu umowy stwierdzone przez Wykonawcę jest on zobowiązany usunąć 

bezzwłocznie, nie czekając na wezwanie Zamawiającego. 

 

§ 10 

 

Nadzór autorski 

 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie nadzoru autorskiego przy 

realizacji robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej, na warunkach określonych niniejszej umowie. 
2. Wykonawca zobowiązany jest sprawować nadzór autorski zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zapewni udział projektanta stosownej branży do dokonywania kwalifikacji w zakresie 

odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego stosownie do art. 36a ustawy - Prawo 

budowlane. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót 

budowlanych,  

w przypadku uznania, że są one nieistotne Wykonawca dokumentować będzie przez: 

1) Zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 

2) Rysunki zamienne, szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją, jaki 

element dokumentacji zastępują; 

3) Wpisy do Dziennika Budowy; 
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4) Protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony niniejszej umowy i załączane do 

Dziennika Budowy. 

4. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski w siedzibie Zamawiającego lub na budowie wyłącznie na 

pisemne wezwanie Zamawiającego, przesłane pocztą lub za pomocą poczty elektronicznej na 3 dni 

robocze przed oczekiwanym pobytem. 

5. Strony ustalają, że Wykonawca będzie zobowiązany według potrzeb określonych przez 

Zamawiającego do co najmniej trzech, ale nie więcej niż sześciu wizyt na placu budowy w okresie 

realizacji przedmiotowej inwestycji do czasu uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na 

użytkowanie. 

6. Wykonawca sprawujący nadzór autorski może uzgadniać z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 

telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przewidywany termin pobytu na budowie. 

7. Każdy pobyt Wykonawcy na budowie musi być odnotowany wpisem do Dziennika Budowy. 

 

§ 11 

 

Kary umowne 
 

1. Strony ustalają następujące kary umowne naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1.1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) Zwłokę  w wykonaniu dokumentacji projektowej bądź jej części, w stosunku do terminów 

określonych w § 6 ust. 2 umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego określonego 

w § 8, ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) Zwłokę w sporządzeniu harmonogramu rzeczowo – finansowego (HRF), o którym mowa w § 

5 ust. 7 w stosunku do terminu określonego w § 5 ust. 8 i ust. 9, w wysokości 0,1 % 

wynagrodzenia umownego określonego w § 8, ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki; 

3) Zwłokę w usunięciu wad dokumentacji projektowej stwierdzonych przy odbiorze lub w 

okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

umownego określonego w § 8, ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad; 

4) Każdy dzień zwłoki w stawiennictwie Wykonawcy w celu wykonania obowiązków, o których 

mowa w § 10 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za całość zamówienia, określonego 

w § 8 ust. 1; 

5) Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% sumy 

wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1. 

1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: 

1) Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% sumy 

wynagrodzenia określonego w § 8 ust.1.  

2. Jeżeli Wykonawca opóźniać się będzie z realizacją poszczególnych etapów, wówczas Zamawiający, 

po pisemnym wezwaniu Wykonawcy z wyznaczeniem dodatkowego termin(wynoszącego nie mniej 

niż 15 dni roboczych), uprawniony będzie do powierzenia wykonania zastępczego danego etapu lub 

elementu dokumentacji projektowej innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych 

terminów. 

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

6. Zamawiający może usunąć, w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięty  

w wyznaczonym terminie. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia za wykonany 

przedmiot umowy. 
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§ 12 

 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiający zastrzega, że w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

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

zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy. W takim przypadku nie 

maja zastosowania zapisy zawarte w §11 niniejszej umowy. 

2. Poza przypadkami przewidzianymi w niniejszej umowie lub obowiązującym prawie, za okoliczności 

uzasadniające odstąpienie przez Zamawiającego od umowy uznaje się następujące okoliczności: 

1) Nierozpoczęcia prac projektowych przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn w terminie 30 

dni od dnia podpisania umowy lub przerwania realizacji przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 

10 dni roboczych; 

2) Realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę w sposób nierzetelny, w szczególności gdy 

prace objęte umową wykonywane są w sposób niezgodny z niniejszą umową lub wskazaniami 
Zamawiającego. 

3) Realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę w sposób nieterminowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

4. W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron Zamawiający zachowuje wszelkie prawa 

do przekazanej mu przed dniem odstąpienia od umowy dokumentacji projektowej lub jej części, w 

tym również uzyskanie przed dniem odstąpienia od umowy: 

1) Wszelkie autorskie prawa majątkowe; 

2) Prawa do wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

dokumentacji projektowej lub jej części. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy pozostaje 

również bez wpływu na złożone do dnia odstąpienia od umowy oświadczenia dotyczące 

osobistych praw autorskich, o których mowa w § ust. 3 i 4 niniejszej umowy; 

3) Prawa wynikające z rękojmi i gwarancji jakości, udzielonej na mocy niniejszej umowy, chyba że 

Zamawiający w odrębnym piśmie złożonym Wykonawcy nie później niż w terminie 15 dni od 

dnia odstąpienia od umowy, oświadczy inaczej. 

 

§ 13 

 

Zmiana treści umowy 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy – w sytuacjach i na 

warunkach przewidzianych w niniejszej umowie oraz SIWZ. 

3. Zmiany umowy polegające na uzasadnionym przedłużeniu terminu wykonania przedmiotu 

umowy możliwe są w przypadku wystąpienia: 

1) Przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 

2) Działania siły wyższej, mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania usługi; 

3) Wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności.  

4. Przedłużenie realizacji robót budowlanych jest podstawą do wydłużenia terminu sprawowania 

nadzoru autorskiego określonego w §10bez zmiany wynagrodzenia. 

5. W przedstawionych w ust.2 i ust.3 przypadkach wystąpienia opóźnień Strony ustalą nowe 

terminy realizacji, z tym że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi 

przerwy lub postoju. 

6. Strony odpowiednio dostosują umowę do ewentualnych zmian powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy,  
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a które to zmiany będą miały wpływ na realizację umowy i sposób wykonania zobowiązania 

Wykonawcy. 

7. Warunkiem dokonania zmian w umowie jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę 

zawierającego:  

1) Opis propozycji zmiany; 

2) Uzasadnienie zmiany. 

 

 

§ 14 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie 

najpóźniej w dniu zawarcia umowy, zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie na podstawie 

zapisów zawartych w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  w wysokości 10 % 

zaoferowanej ceny ofertowej brutto. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ……. zł, słownie ….  Wykonawca wniósł  

w formie …… 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z ważnością 30 dni ponad termin 

określony w § 6 umowy, w tym 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

z ważnością na okres rękojmi. 

4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy 

wskazany przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym 

rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone  

o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew środków pieniężnych na 

rachunek bankowy Wykonawcy. 

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub 

kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 

zmniejszenia jego wysokości. 

8. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane, pozostawiając na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady 30 % wysokości wniesionego zabezpieczenia. 

9. Kwota, o której mowa w ust. 8 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi za wady. 

10. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej 

formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 15 

 

Poufność umowy 

 

1. Strony Umowy zobowiązują się do nieujawniania osobom trzecim informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa, uzyskanych w związku z realizacją zadań objętych Umową chyba, że uzyskają 

pisemną zgodę drugiej Strony w każdym konkretnym przypadku. 

2. Jako informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa należy rozumieć nieujawnione do publicznej 

wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 

posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 

zachowania ich poufności – art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji (ze zm.) 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i zachowania w tajemnicy wszelkich, uzyskanych w trakcie 

współpracy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, niezależnie od formy 

przekazania tych informacji i ich źródła, w trakcie trwania Umowy oraz przez minimum trzy lata od 

rozwiązania lub wygaśnięcia umowy lub odstąpienia od Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób 

otrzymujących informacje, o których mowa w ustępach 1, 2 i 3 powyżej, nie ujawni tych informacji ani 

ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego 

upoważnienia na piśmie od Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się ujawniać informacje jedynie tym pracownikom, którym będą one niezbędne 

do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć 

do nich dostęp dla celów realizacji zadań wynikających z Przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać 

jakiejkolwiek części określonych informacji z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby i tylko do celów 

związanych z zakresem współpracy, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Zamawiającego. 

7. Zapisy ustępów 1, 2 i 3 powyżej, nie dotyczą informacji: 

1) które znajdowały się w nieograniczonym posiadaniu Stron/Strony przed ich otrzymaniem od drugiej 

Strony, 

2) które są powszechnie znane lub zostaną podane przez Zamawiającego do wiadomości publicznej, 

3) które Strona/Strony mogła otrzymać od strony trzeciej bez powiadomienia o towarzyszących 

ograniczeniach, co do ich użycia lub ujawniania, 

4) co do których dana Strona udowodni, że te informacje zostały przez nią opracowane niezależnie od 

ich otrzymania. 

8. Zobowiązanie do poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafie, trwa minimum 3 (trzy) lata od 

rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy oraz odstąpienia od Umowy. Strony odpowiadają za zachowanie 

poufności przez swoich pracowników, pełnomocników oraz osób działających w ich imieniu. 

9. Wykonawca na pisemne wezwanie wystosowane przez Zamawiającego, zobowiązuje się 

do niezwłocznego zwrotu wszystkich informacji utrwalonych w formie pisanej oraz ich kopii, także 

utrwalonych na nośnikach elektronicznych, przy czym – w odniesieniu do informacji elektronicznie 

utrwalonych – wystarczy, jeżeli Wykonawca oświadczy, że zostały one usunięte w sposób trwały, bez 

możliwości odtworzenia za pomocą ogólnie dostępnych metod lub narzędzi. 

10. Ujawnienie powyższych informacji wymagane zgodnie z obowiązującym prawem, orzeczeniem sądowym 

lub decyzją administracyjną uprawnionego organu administracji państwowej nie podlega powyższym 

ograniczeniom. 

 

§ 16 

 

Postanowienia dodatkowe i końcowe 

 
1. Nieważność lub bezskuteczność któregokolwiek z postanowień Umowy nie powoduje nieważności lub 

bezskuteczności pozostałych jej postanowień.  

2. Językiem kontraktowym dla niniejszej Umowy jest język polski. Wszelkie dokumenty powinny być 

dostarczane w języku polskim, zaś dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być składane wraz 

z tłumaczeniem na język polski. 

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie przepisy prawa polskiego – 

w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo 

budowlane.  

4. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z Umowy na 

jakikolwiek pomiot trzeci bez uzyskania zgody Wykonawcy. 

5. Na przeniesienie wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia wynikającego z Umowy przez Wykonawcę, 

wymagane jest pod rygorem nieważności uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. 
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6. Zmiany, uzupełnienia, odstąpienie, wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy wymagają zachowania 

formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Załączniki do Umowy wymienione w tekście Umowy stanowią jej integralną część. 

8. W razie ewentualnej sprzeczności pomiędzy Umową a jej załącznikami, obowiązywać będzie następująca 

kolejność interpretowania dokumentów: 

1) Umowa 

2) SIWZ wraz z opisem przedmiotu zamówienia 

3) Oferta. 

9. Wszelkie spory, których Strony nie rozstrzygną w drodze wzajemnych negocjacji, podlegają rozpatrzeniu 

przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

10. Strony zobowiązują się do zawiadamiania drugiej Strony o zmianach adresu siedziby 

(korespondencyjnego) pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki wysłanej na dotychczasowy adres 

Stron. Powyższe dotyczy również numerów faksu. Strony podają następujące adresy do doręczeń: 

1) Zamawiający: 

adres: ………………, ul. …………………………………. tel. ………………………,  

fax. ……………………………, e-mail:……….. 

Za datę wpływu korespondencji (przesyłki) do Zamawiającego uznaje się datę wpływu do Sekretariatu…, 

2) Wykonawca: 

adres: ………………, ul. …………………………………. tel. ………………………,  

fax. ……………………………, e-mail:……….. 

 

11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

12. Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Stron. 

 

§ 17 

 

Załączniki do umowy  

 

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

2. SIWZ  

3. Kopia oferty Wykonawcy z dnia……… 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego: 

 

 

 

1. .................................................... 

(podpis / pieczątka imienna) 
 

 

 

 

2. .................................................... 

(podpis / pieczątka imienna) 

 

Warszawa, dnia ........................... r. 

 W imieniu Wykonawcy: 

 

 

 

1. .................................................... 

(podpis / pieczątka imienna) 
 

 

 

 

2. .................................................... 

(podpis / pieczątka imienna) 

 

Warszawa, dnia ........................... r. 
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