
1 

 

 
UMOWA NR ………………………… 

 

 

Zawarta w dniu ………………………… r. w Nowej Dębie pomiędzy Gminą Nowa Dęba,  

39-460 Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3, woj. podkarpackie reprezentowaną przez: 

……………………………………………….. 

zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

 a :  

……………………………. reprezentowanym przez : …………………….. zwanym Wykonawcą 

 

§ 1 

[Przedmiot umowy] 

1. W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień 

Publicznych Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania 

dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Opracowanie projektu budowlano – 

wykonawczego remontu drogi gminnej wraz z parkingiem ul. Szkolna w Nowej 

Dębie na działkach o nr ewid. 245/2 i 248/4” wraz  

z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.” zgodnie ze ofertą Wykonawcy. 
2. Przedmiot zamówienia w szczególności obejmuje: 

1) Założenia do projektowania: 

Granicę opracowania oznaczono linią w kolorze żółtym na załączniku 6.2. do SIWZ. 

Projekt budowlano – wykonawczy sporządzony na podstawie uzgodnionej z Zamawiającym 

wersji koncepcji. 

a) Zakładane parametry drogi: 

• Prędkość projektowa – 40 km/h 

• Kategoria ruchu KR1 

• Odwodnienie  

b)  Parking należy zaprojektować pomiędzy ul. Szkolną a budynkiem Hali Targowej z 

zachowanie dojazdu do budynku przez samochody dostawcze.  

2) Zakres dokumentacji projektowej winien obejmować: 

 Projekt Budowlano-Wykonawczy  

 Specyfikacje Techniczne 

 Kosztorysy inwestorskie i przedmiary  

 sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 

3) Wymagania dotyczące wykonania dokumentacji: 

 dokumentacje należy opracować w formie papierowej każdą w 6 egz. + 1 egz. w formie 

elektronicznej (rysunki w formacie DWG i PDF, teksty w formacie doc. i PDF),  

 przedmiar robót i kosztorys inwestorski w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w 

formie elektronicznej (format plików PDF i ath), 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót w ilości 1 egz. w formie papierowej oraz 1 

egz. w formie elektronicznej (format plików PDF i doc), 

 Dokumentacja musi zawierać prawomocne pozwolenie na budowę 

4) Oprócz wykonania w/w zakresu robót do obowiązków Wykonawcy należy również: 

 odpowiedzialność za jakość i kompletność wykonania dokumentacji i jej uzgodnienie z 

Zamawiającym,  

 -ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur 

administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. 

Odpowiada również za błędy i wady w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania 
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procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się                         

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub 

uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się w wyznaczonym 

przez Zamawiającego terminie do udzielenia wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania 

przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane bez 

dodatkowego wynagrodzenia. 

 zobowiązuje się do pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

 - w przypadku zmiany przepisów prawa, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia 

zmian prawnych i oddania dokumentacji projektowej z zachowaniem obowiązujących 

przepisów, na dzień przekazania Zamawiającemu, 

 - Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na własny koszt, wszystkie materiały 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności uzyska warunki 

techniczne do projektowania, ekspertyzy, opinie, badania i pomiary (ewentualne 

inwentaryzacje), podkłady geodezyjne itp. a także wszelkie formalności administracyjne. Oferta 

musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia. 

 powinien uwzględnić w zakresie i kosztorysie inwestorskim doprowadzenie terenu przyległego 

do stanu pierwotnego,  

 sprawowanie nadzoru autorskiego podczas budowy. 

 Opracowana dokumentacja powinna zawierać wszystkie konieczne uzgodnienia oraz niezbędne 

prawomocne decyzje. 

 Wykonawca będzie równiez zobowiązany do uzyskania niezbędnych warunków/zgód od 

wszystkich właścicieli/użytkowników, którzy ujawnią się w trakcie opracowania dokumentacji 

 

 

 

Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej obejmującej 

teren projektowanej inwestycji. 
- Czynności nie opisane, a wnikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, 

niezbędne do właściwego i kompleksowego opracowania dokumentacji, należy traktować jako 

oczywiste i należy uwzględnić w kosztach  i terminach wykonania przedmiotu zamówienia,  

- Projektanci wykonujący dokumentację projektową muszą przestrzegać zapisów zawartych w art. 

29 ust. 3 ustawy Pzp, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia   i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za 

pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny”. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia i użyciu wyrażenia „lub równoważny” należy podać 

minimalne parametry techniczne do których będą odnosić się wykonawcy wykazujący 

równoważność zaoferowanych rozwiązań.  

3. Całość opracowania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w 

szczególności: 

1) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

27 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. 2012.462 z dnia 2012.04.27), 

2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1129). 

3) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie  (Dz. U. z 2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29), 
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4) Ustawą z dnia 10 kwietnia 2013r o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2017.1496 t.j. z dnia 2017.08.04) 

5) Ustawą z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222 t. j. z dnia 

2017.12.01 

4. Wnioski z wystąpieniami o uzyskanie decyzji administracyjnych oraz materiały projektowe i inne 

opracowania z tym związane winny uzyskać akceptację Zamawiającego.  

5. Wszelkie kopie dokumentów zamieszczonych w projekcie budowlanym będą poświadczone za 

zgodność z oryginałem. 

6. Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, która spełnia następujące 

wymagania: 

 zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści, 

 część opisowa i obliczeniowa powinna być pisana na komputerze, 

 jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych, 

 format arkuszy rysunkowych będzie ograniczony do niezbędnego minimum, 

 poszczególne części dokumentacji należy spiąć w segregatory, 

 część rysunkowa będzie wykonana przejrzyście i czytelnie, 

 rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego, 

 każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki 

poszczególnych części składowych opracowania projektowego. 

7. Integralnymi składnikami umowy są: oferta Wykonawcy oraz SIWZ wraz z załącznikami.  

 

 

§ 2 

[Termin realizacji] 
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową i powszechnie 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w terminie do 30 października 2019r. 

§ 3 

 [Wynagrodzenie] 
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy 

w wysokości  ………………. zł brutto ( słownie złotych: ………………….) tj. łącznie 

z podatkiem VAT. 

2. Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia , o którym mowa w ust. 1 płatne będzie 

w następujący sposób: 

1) wynagrodzenie, o którym mowa płatne po protokolarnym odbiorze dokumentacji 

projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę.  

3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej ofercie oraz 

wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w umowie na podstawie własnych kalkulacji 

i szacunków, a w szczególności koszty warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji 

niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie do … dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Wynagrodzenie jest płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze 

VAT.  Za dzień zapłaty strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego dyspozycji 

obciążenia rachunku Zamawiającego. 

 

 

§ 4 

[Obowiązki Wykonawcy] 

1. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji umowy z należytą starannością przewidzianą dla 

prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na opracowywaniu dokumentacji projektowej, 

przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do spełnienia wymagań 

przewidzianych w ustawie Prawo budowlane i innych przepisach prawa, które musi zastosować do 

realizacji przedmiotu umowy.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym 

okresie trwania umowy. 

3. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest 

zobowiązany także: 

1) realizować objęte treścią niniejszej umowy pisemne polecenia Zamawiającego, 

2) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia umowy, 

3) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 

4) w terminach wskazanych przez Zamawiającego przygotować dla Zamawiającego wyczerpujące 

i szczegółowe odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu umowy np. złożone przez 

wykonawców w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót 

budowlanych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem umowy, aż do zawarcia umowy 

z wykonawcą robót oraz w trakcie sprawowania nadzoru autorskiego. Zamawiający 

każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni 

robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań wykonawców nie krótszy niż 3 dni 

robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego, pisemnie, faksem lub za pomocą poczty 

elektronicznej. 

5) Wykonawca będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego 

z uwzględnieniem wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. 

6) Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w okresie realizacji zadania inwestycyjnego.  

7) Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski w sposób zgodny z wymogami określonymi w 

Umowie i Prawie budowlanym. 

 

§ 5 

 [Majątkowe prawa autorskie] 
1. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust.1 Wykonawca: 

1)  Wykonawca oświadcza, że przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do całej dokumentacji projektowej określonej w § 1– we wszystkich polach eksploatacji 

oraz wszelkie majątkowe prawa autorskie zależne, a w szczególności prawo do 

rozpowszechniania na stronie internetowej Zamawiającego. Zamawiający nabywa prawa 

majątkowe z chwilą dokonania zapłaty wynagrodzenia przysługującego za wykonanie 

dokumentacji projektowej, 
2)  zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek, oraz na 

rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa wyżej następuje: 

1) z chwilą faktycznego wydania przedmiotu zamówienia, 

2) bez ograniczeń, co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie pól eksploatacji: 

a) wykorzystywanie utworów na własny użytek oraz na użytek osób trzecich w celach związanych 

z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, 

d) wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

f) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

g) wprowadzanie zmian, skrótów, 

h) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w miejscu i czasie 

przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał ustawy z dnia 4 lutego 

1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017r poz. 880) i nie naruszy praw 



5 

 

majątkowych osób trzecich, utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń 

prawami tych osób. 

5. Wynagrodzenie za przekazanie przez Wykonawcę autorskich praw majątkowych zgodnie z ust. 1-

4, zawarte jest w wynagrodzeniu Wykonawcy ustalonym w § 3. 

 

 

 

§ 6 

[Informacje poufne] 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, o których 

dowie się w związku w wykonywanymi czynnościami, a których ujawnienie mogłoby narazić 

Zamawiającego na szkodę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać wszelkie informacje poufne, uzyskanew trakcie 

realizacji umowy, wyłącznie w celu należytego wykonywania obowiązków i nie przekazywać tych 

informacji osobom trzecim, z wyjątkiem tych, z którymi współdziała w celu realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa i niniejszej umowy. 

 

 

 

§ 7 

[Odbiór] 
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy wykonany zgodnie z 

umową i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania 

przedmiotu umowy Zamawiającemu). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

przedmiotu umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot umowy ma 

służyć. 

2. Potwierdzenie należytego wykonania przedmiotu zamówienia stanowić będzie protokół odbioru nie 

zawierający zastrzeżeń Zamawiającego. W protokole strony określą datę,w której Wykonawca 

dostarczył Zamawiającemu przedmiot zamówienia. 

3. W przypadku nienależytego wykonania danej części dokumentacji projektowej, Zamawiający 

pisemnie wskaże zastrzeżenia do opracowań przedstawionych przez Wykonawcę. Jednocześnie 

Zamawiający zobowiąże Wykonawcę do usunięcia wszelkich niezgodności opracowań z umową i 

ponownego przekazania danej części dokumentacji projektowej do odbioru. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru wad 

i ponownego dostarczenia danej części dokumentacji projektowej do odbioru nie później niż 7 dni 

licząc od dnia przedstawienia uwag przez Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe 

wynagrodzenie z tytułu usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego niezgodności 

przedstawionych opracowań z umową. 

5. Do ponownego dostarczenia danej części dokumentacji projektowej do odbioru, stosuje się 

procedurę określoną w §1 ust. 1-5, aż do dostarczenia danej części dokumentacji projektowej 

zgodnej z umową, potwierdzonego protokołem odbioru. 

 

§ 8 

[Kary umowne] 

1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na 

podstawie zasad określonych w kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu: 

1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 

2) opóźnienia w wykonaniu którejkolwiek z części przedmiotu umowy, o których mowa w § 2 

w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

3) opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie rękojmi – 

w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie 

wad, 
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4) naruszenia zobowiązań określonych w § 4 ust. 3 pkt 4) i 5) w wysokości 0,25% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

5) naruszenia zobowiązań określonych w § 4 ust. 3 pkt 1), 2) i 3) w wysokości 1% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każde naruszenie, 

6) za opóźnienia w stawiennictwie Projektanta w celu wykonywania obowiązków, o których 

mowa w § 4 ust. 3 pkt 4, pkt 6, pkt 7, w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3, za każdy dzień opóźnienia, 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od 

umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 

15% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary 

umowne, w wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych Wykonawcy kar umownych 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.  

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający może ubiegać się o dofinansowanie zadania 

będącego treścią niniejszej umowy ze źródeł zewnętrznych.  

7. Zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy uniemożliwiająca aplikowania o środki o których mowa 

w punkcie 6 może powodować roszczenie Zamawiającego wobec Wykonawcy  o zwrot utraconego 

dofinansowania.  

 

§ 9 

[Rękojmia] 
1. Okres rękojmi na przedmiot umowy określony w § 1 rozpoczyna swój bieg od dnia przekazania 

Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu umowy i kończy z upływem okresu rękojmi za 

wady dla robót budowlanych realizowanych w oparciu o ten przedmiot umowy. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad 

dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym 

mowa w ust. 1 w terminie do 7 dni licząc od dnia ujawnienia wad, Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, a Wykonawca wyraża zgodę na zmiany 

wprowadzone przez podmiot wybrany przez Zamawiającego.  

4. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związkuz robotami 

budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, 

jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody 

wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w 

oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te wykonywane były 

zgodnie z tą dokumentacją, szkoda powstaław związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

 

§ 10 

 [Zmiana umowy] 
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w szczególności w zakresie przedmiotu 

zamówienia, terminu wykonania umowy, ustalonego wynagrodzenia w przypadku: 

1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 

niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec 

mimo dochowania należytej staranności; 

2) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do 

uzupełnienia przedmiotu umowy; 

3) przekroczenia przewidzianych terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych 

zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego; 

4) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych do opracowania 

przedmiotu umowy; 

5) zmiany przepisów prawa; 

6) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony; 

7) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego, 
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8) zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia 

2. O zmianach teleadresowych, zmianach rachunku bankowego i tym podobnych Wykonawca 

powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie zmiany nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

 

§ 11 

[Odstąpienie od umowy] 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku: 

1)  gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej 

zawarcia, 

2)  dwukrotnego nie usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tej samej części umowy 

3)  gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od 

umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

powyższych okolicznościach, 

4)  Wykonawca przekroczył którykolwiek z terminów wykonania umowy, o których mowa w § 2 

umowy o 10 dni. 

2. Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w przypadku, gdy Zamawiający: 

1)  nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwaniaw terminie 

1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury, 

2)  odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru, 

3)  zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie może 

nastąpić w terminie 30 dni od momentu powzięcia wiadomościo przyczynie odstąpienia. 

 

§ 12 

[Osoby do kontaktu] 
1. Strony będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych, które wystąpią  

w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu strony wyznaczają swoich stałych przedstawicieli: 

1)  ze strony Zamawiającego: ………………………………,  

2)  ze strony Wykonawcy: …………………………………. 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony, nie 

później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści umowy. 

 

§ 13 

[Cesja wierzytelności] 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z 

umowy na osobę trzecią. 

2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego 

o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum. 

 

§ 14 

[Postanowienia końcowe] 
1.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod 

rygorem nieważności, chyba że umowa przewiduje inaczej. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4.  Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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Zamawiający:       Wykonawca: 


