Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Nazwa Projektu

„Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez
termomodernizację budynków””

Nr wniosku o dofinansowanie:

RPPM.10.02.01-22-0006/16

Zawarta w dniu …………….. roku w Słupsku,
pomiędzy Zamawiającymi Miastem Słupsk, pl. Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk,
reprezentowany przez:
…………………………
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a
Wykonawcą …………
reprezentowanym przez: ………
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą
w wyniku postępowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego w trybie zapytania
ofertowego na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579).
PRZEDMIOT UMOWY
§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na:
Opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji obiektu
Słupskiego Ośrodka Kultury przy al. 3-go Maja 22 w Słupsku poprzedzonej wykonaniem
audytu energetycznego wraz z remontem elementów zewnętrznych (taras, schody,
balustrady).
1. Projekt jest realizowany w ramach zadania: Poprawa efektywności energetycznej
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków.
2. Przedmiot zamówienia jest wykonywany w ramach projektu: Opracowanie
dokumentacji projektowej w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej
Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków”.
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, umiejętności, kwalifikacje,
potencjał techniczny, oraz wymagane uprawnienia niezbędne i wystarczające do
należytego wykonania przedmiotu umowy.
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ
§2
1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:
1) Projekty budowlane i wykonawcze:
a) branża architektoniczno-budowlana
b) branża elektryczna – instalacja zewnętrzna
c) branża sanitarna – odprowadzenie wód opadowych
2) Przedmiar robót
3) Kosztorys inwestorski wraz ze Zbiorczym Zestawieniem Kosztów
4) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
5) BIOZ
6) Inwentaryzacja w zakresie niezbędnym do niniejszego projektu
7) W ramach projektu branży architektoniczno – budowlanej w pierwszej kolejności
należy wykonać ekspertyzę budowlaną stanu tarasu, schodów i innych
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zewnętrznych elementów konstrukcyjnych – w przypadku wyniku negatywnego
(stwierdzenia złego stanu technicznego elementów zewnętrznych) projekt ma
zawierać szczegółowy sposób ich naprawy zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki
budowlanej, wymogami technicznymi i obowiązującymi przepisami.
8) Projekty w innych branżach, jeżeli okażą się niezbędne w trakcie projektowania
9) Charakterystyka energetyczna
10) Audyt energetyczny zgodny z aktualnymi wymogami i przepisami oraz
uwzględniający rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji autorstwa Smart
Architekci z Wrocławia
11) Złożenie na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa
kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę wraz z uzyskaniem decyzji
pozwolenia na budowę lub w przypadku braku takiego obowiązku złożenie
zgłoszenia wszystkich robót budowlanych objętych przedmiotem umowy nie
wymagających uzyskania pozwolenia na budowę wraz ze wszystkimi wymaganymi
załącznikami, uzgodnieniami i/lub decyzjami wraz z uzyskaniem zaświadczenia
o braku podstaw do sprzeciwu od właściwego organu administracji budowanej.
2. Do obowiązków wykonawcy należą również wszelkie prace przygotowawcze
i pomocnicze związane z prawidłowym opracowaniem projektu, w tym:
1) uzyskanie wszelkich warunków wstępnych, opinii i uzgodnień (w tym Konserwator
Zabytków, Wydział Polityki Przestrzennej Urzędu Miejskiego, itp.), wypisów,
wyrysów, decyzji, ocen, badań i innych dokumentów niezbędnych dla prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania decyzji pozwolenia na budowę (np.
mapy do celów projektowych) i/lub braku sprzeciwu do zgłoszenia robót
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę;
2) współpraca z Zamawiającym lub wskazanymi osobami na etapie opracowywania
dokumentów dla instytucji finansujących;
3) przed przystąpieniem do sporządzenia właściwego projektu, Projektant jest
zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt wstępny
i uzyskać jego akceptację;
4) Projektant zobowiązany jest do zorganizowania minimum dwóch spotkań roboczych
z Zamawiającym w jego siedzibie na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej
w celu omówienia przyjętej koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych.
5) rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny
uwzględniać zasadę oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych
na realizację tej inwestycji.
6) Wykonawca zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę posiadającą
stosowne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub
rzeczoznawcę w odpowiedniej branży.
7) Dokumentacja projektowa w rozbiciu na osobny pełno branżowy projekt budowlany
i osobny projekt wykonawczy pełno branżowy powinna być opracowana
i przekazana Zamawiającemu:
a) W formie papierowej: projekty w 5 (pięciu) egzemplarzach; audyt oraz
przedmiar robót, STWiOR, kosztorys inwestorski wraz z ZZK – w 3 (trzech)
egzemplarzach.
b) W formie elektronicznej nagranej na nośniku CD w 2 (dwóch) egzemplarzach:
całość w formacie *pdf; dokumenty tekstowe z rozszerzeniem *doc, *odt;
rysunki w formacie *dwg, *dxf (do odczytu w programie AUTOCAD) oraz
kosztorysy w formacie ATH.
8) Wymagane jest aby pliki wersji elektronicznej w *PDF odpowiadały teczkom wersji
drukowanej, rysunki zawierały podpisy projektantów i inne elementy naniesione na
wersję drukowaną.
9) Na stronie tytułowej każdego opracowania należy umieścić numer opracowania
(zgodny z wykazem załączonym do protokołu przekazania) i kolejny nr egzemplarza
oraz logo projektu.
10) Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w zakresie i ilościach
egzemplarzy wyszczególnionych w ust. 2 pkt 7 niniejszego paragrafu, wraz
z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy o:
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a) wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, zasadami współczesnej
wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,
b) spójności kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru z projektem.
11) Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o którym mowa wyżej, stanowią
integralną część protokołu odbioru przedmiotu umowy.
§3

1. Zakres i sposób opracowania dokumentacji projektowej musi pozwalać na ogłoszenie

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

i przeprowadzenie przetargu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót
budowlanych zgodnie z Prawem zamówień publicznych oraz umożliwiać uzyskanie
pozwolenia na budowę lub brak sprzeciwu organu administracji budowlanej
w przypadku złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę i prawidłowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z Prawem budowlanym.
Wykonane opracowania projektowe w poszczególnych branżach będą wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.
Opracowanie projektowe musi być kompatybilne z opracowaną dokumentacją
projektową przebudowy pomieszczeń i instalacji wewnętrznych budynku MCK
(zakres zgodny z pozwoleniem na budowę) wykonaną przez biuro projektowe Smart
Architekci z Wrocławia + zakresem robót objętych zgłoszeniem robót – załącznik nr
8 do Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Dokumentację projektowo-kosztorysową należy wykonać zgodnie z niniejszą umową,
Opisem Przedmiotu Zamówienia, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przypisów do niego wykonawczych.
Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia faktu, że zamawiana dokumentacja
zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu zamówienia
w postępowaniu prowadzonym na podstawie Prawa zamówień publicznych w trybie
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych dla niniejszego zadania.
Dokumentacja projektowo – kosztorysowa nie może zawierać rozwiązań, które mogą
w jakikolwiek sposób powodować naruszenie przez Zamawiającego ustawy Prawo
zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 3 oraz art. 30 ust.
4 ustawy dotyczącymi zakazu wskazywania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia. W wyjątkowym przypadku, uzasadnionym specyfiką przedmiotu
zamówienia kiedy nie można byłoby opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń i parametrów technicznych, wskazaniu znaku
towarowego muszą towarzyszyć słowa „lub równoważny” pod warunkiem jednoczesnego
wskazania głównych parametrów stanowiących o równoważności.
Jeżeli, w trakcie realizacji umowy, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, analiz lub
badań, wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych opracowań niezbędnych do
prawidłowego i kompleksowego wykonania dokumentacji projektowej będącej
przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do ich wykonania, bez
odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca w trakcie realizacji dokumentacji projektowo –
kosztorysowej jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień w zakresie przedmiotu
umowy.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY
§4
1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z:
1) zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz być dostosowana do aktualnie
obowiązujących norm,
2) obowiązującym Prawem budowlanym i innymi przepisami prawa, przepisami
branżowymi w tym aktualnymi przepisami wykonawczymi,
3) najwyższą starannością oraz zawierać potwierdzenie sprawdzenia jej poprawności,
4) postanowieniami niniejszej umowy i Opisem Przedmiotu Zamówienia.
2. Wykonawca, w ramach realizacji przedmiotu umowy, obowiązany jest uzyskać bez
odrębnego wynagrodzenia wszelkie konieczne i wymagane prawem dla realizacji
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3.

4.

5.

6.

7.

inwestycji, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje, zgody, opinie itp., zgodnie z regulacją
ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca zobowiązuje się w rozwiązaniach projektowych stosować wyroby, materiały
i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów,
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U.
z 2016 r. poz.1570).
Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu na pytania
dotyczące dokumentacji projektowej i kosztorysowej skierowane przez wykonawców
w trakcie prowadzonej procedury o wykonanie robót budowlanych, w formie pisemnej
w terminie 2 dni od daty przekazania pytań, a w sprawach szczególnie trudnych
w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Strony dopuszczają porozumiewanie się za
pomocą faksu lub poczty mailowej, z zachowaniem ustalonego terminu.
Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wszelkich błędów, braków i nieścisłości
ujawnionych zarówno na etapie realizacji, po odbiorze dokumentacji, jak i w trakcie
realizacji robót budowlanych, dokonując stosownego wpisu w dzienniku budowy lub
projekcie, bez odrębnego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowiązany jest do skoordynowania technicznego opracowań
projektowych wykonanych siłami własnymi i podwykonawców oraz ich sprawdzenia,
zarówno w trakcie realizacji prac projektowych, jak i po ich całkowitym zakończeniu,
zgodnie z regulacją ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia bezpłatnego nadzoru autorskiego w trakcie
realizacji robót budowlanych. Czas reakcji na pytania i problemy nie może przekroczyć
3 dni roboczych od daty ich zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej przez
Zamawiającego.

§5
W przypadku wystąpienia zmiany przepisów istotnych dla wykonania umowy, Wykonawca wraz
z powiadomieniem o powyższym Zamawiającego, przedkłada pisemną informację o zakresie
przewidywanych zmian oraz ocenę skutków ich wprowadzenia na dokumentację projektową,
koszt inwestycji lub termin realizacji inwestycji, Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później
niż w terminie 7 dni od daty przedłożenia pisemnie informacji, przekaże Wykonawcy swoje
stanowisko i wytyczne w tym zakresie.
§6
1. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawnienia informacji, z którymi zapoznał się
w związku z wykonywaną umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego,
z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa lub
w zakresie informacji podanych do publicznej wiadomości.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
dotyczących zadania, a w szczególności danych finansowych i projektowych.
3. Wykonawca zapewnia, iż postanowienie ust. 1 i 2 zawarte będzie we wszystkich
umowach zawieranych z podwykonawcami lub osobami zaangażowanymi
w wykonywanie niniejszej umowy.
4. Naruszenie obowiązków z ust.1, 2 i 3 niniejszego paragrafu upoważnia zamawiającego
do nałożenia na wykonawcę kar umownych zgodnie z § 19 ust. 2.
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
§7
Zamawiający zobowiązany jest do:
1. umożliwienia wstępu na obiekt będący przedmiotem prac projektowych,
2. udostępnienia posiadanej dokumentacji technicznej i innych materiałów znajdujących
się w posiadaniu Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania niniejszej
umowy,
3. terminowego regulowania zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy
w stosunku do Wykonawcy na podstawie złożonej przez niego prawidłowo wystawionej
faktury VAT wraz z załącznikami.
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TERMIN WYKONANIA
§8
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do :
1) 20 dni od podpisania umowy w zakresie wykonania audytu energetycznego,
2) 60 dni od podpisania umowy w zakresie wykonania kompletnego pełno branżowego
projektu budowlanego, który będzie stanowić załącznik do wniosku o wydanie
pozwolenia na budowę w przypadku takiego obowiązku wynikającego z Prawa
Budowlanego i/lub załącznik do zgłoszenia o zamiarze wykonania robót
budowlanych,
3) 90 dni od podpisania umowy w pozostałym zakresie wykonania pozostałego
przedmiotu umowy opisanego w § 1 i 2 umowy, wraz z otrzymaniem przez
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokumentu potwierdzającego
brak sprzeciwu organu w przypadku złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę.
2. Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy na
zasadach określonych w niniejszej umowie, w przypadku wystąpienia okoliczności
uniemożliwiających dotrzymanie terminu przez Wykonawcę, jeżeli te nie wynikają
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

ODBIÓR DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ I KOSZTORYSOWEJ
§9
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot umowy w zakresie i ilościach
egzemplarzy wyszczególnionych w § 2 umowy, wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym
zawierającym szczegółowy wykaz przekazywanych opracowań. Na stronie tytułowej
każdego opracowania należy umieścić numer opracowania (zgodny z wykazem)
i nr egzemplarza. W przypadku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę kompletny
projekt budowlany w 4 egzemplarzach powinien być złożony przez Wykonawcę wraz ze
wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowę do właściwego organu. W przypadku
braku obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę cześć dokumentacji projektowej
stanowić będzie załącznik do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę.
Wykonawca załączy do protokołu zdawczo-odbiorczego :
1) Pisemne oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamówienia zgodnie z umową,
zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie
przepisami i normami oraz w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć,
2) Pisemne oświadczenie o spójności kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru
z projektem.
3) Oryginał złożonego wniosku o pozwolenie na budowę lub w przypadku braku
obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę oryginał zgłoszenia robót budowlanych
nie wymagających pozwolenia na budowę.
Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o którym mowa wyżej, stanowią
integralną część protokołu odbioru przedmiotu umowy,
Protokół odbioru podpisany przez strony będzie dokumentem potwierdzającym
wykonanie określonych w § 2 dokumentacji projektowych i kosztorysowych.
Wykonawca zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę posiadającą stosowne
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę
w odpowiedniej specjalności.
Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej i kosztorysowej jest siedziba
Zamawiającego.
Zamawiający, po otrzymaniu każdego z elementów przedmiotu umowy określonych
w § 8 ust. 1 pkt 1- 3 przystąpi do jego odbioru i zakończy podpisaniem protokołu
odbioru częściowego lub końcowego, który będzie trzy etapowy:
1) I etap zakończy się w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiającego audytu energetycznego,
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2) II etap zakończy się w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiającego kompletnego przedmiotu umowy poza decyzją pozwolenia na
budowę i/lub dokumentem potwierdzającym brak sprzeciwu organu w przypadku
złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
3) III etap zakończy się w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu przez
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę i/lub dokumentu potwierdzającego
brak sprzeciwu organu w przypadku złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę,
4) Zakończenie procedury odbioru przedmiotu umowy (po realizacji przez
Wykonawcę etapu I, II i III) zostanie potwierdzone podpisaniem protokołu odbioru
końcowego, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady dokumentacji
ujawnione w trakcie robót budowlanych wykonywanych na jej podstawie.
8. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy
administracyjnej w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne
za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są
nieprzewidywalne lub których nie można uniknąć, w tym przez działania sił natury,
pożary, epidemie, strajki i inne zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz
polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek organu rządowego i administracyjnego,
sprawującego władzę administracyjną wobec Stron oraz czynności i prac wykonywanych
na podstawie niniejszej umowy.
WYNAGRODZENIE
§ 10
1. Wynagrodzenie całkowite z podatkiem VAT (cena) za wykonanie całości prac będących
przedmiotem niniejszej umowy wynosi ……… zł (słownie:…......................……………),
w tym :
1) za wykonanie audytu energetycznego : ……………… zł (słownie: …..............……………)
2) za wykonanie kompletnego przedmiotu umowy poza otrzymaniem przez
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę i/lub dokumentu potwierdzającego
brak sprzeciwu organu w przypadku złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę:……………zł (słownie: …......................
……………)
3) za wykonanie pozostałego przedmiotu umowy, tj. dostarczeniu Zamawiającemu
decyzji pozwolenia na budowę i/lub dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu
organu w przypadku złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę : …………… zł (słownie: ….............……………)
2. Zmiana stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy, będzie skutkowała
proporcjonalną zmianą ceny brutto, o której mowa w ust. 1 od dnia obowiązywania
nowej stawki podatku VAT.
3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i uwzględnia
wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z wykonania umowy.
ROZLICZENIE
§ 11
1. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie realizowana:
1) jednorazowo po podpisaniu protokołu odbioru końcowego albo
2) dopuszcza się płatności częściowe na wniosek Wykonawcy w maksymalnie
3 częściach po wykonaniu każdego z etapów opisanych w § 9 ust. 7 w wartościach
nieprzekraczających kwot określonych w § 10 ust. 1 pkt 1-3.
2. Płatność, o której mowa w ust. 1 nastąpi po dokonaniu odbioru prac przez
Zamawiającego, na podstawie faktury VAT, wraz z załączonym podpisanym przez obie
strony bez uwag, protokołem zdawczo – odbiorczym w przypadku etapów I i II lub
protokołem odbioru końcowego w przypadku etapu III i pisemnym oświadczeniem
Wykonawcy o kompletności dokumentacji.
3. Fakturę należy wystawić na odbiorcę: Miasto Słupsk, ul. Plac Zwycięstwa 3, 76-200
Słupsk, NIP: 839-10-05-507.
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4. Fakturę należy dostarczyć do Sekretariatu Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego
w Słupsku, Pl. Zwycięstwa 1, pok. nr 101.
5. Faktury VAT wystawione za prace wchodzące w zakres umowy w wysokości ustalonej
zgodnie z § 10, obejmują także wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie na rzecz
Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do projektu określonego
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.
6. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego pierwszej i następnych części należnego
wynagrodzenia za odebrane roboty bydowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których
mowa w § 12.
7. Za dowód zapłaty, o którym mowa w ust. 6 Zamawiający przyjmie:
1) dowód uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwotą
obejmującą część należnego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy
oraz części przedmiotu umowy, za który następuje płatność; dowód poświadczony
za zgodność przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
2) oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, stanowiące załącznik nr 4
do niniejszej umowy lub o treści zgodnej z tym drukiem
8. w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty,
o których mowa w ust. 6 i 7 wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane.
9. Płatności dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
nr: ………….................………. w terminie do 30 dni od daty otrzymania poprawnie
wystawionej faktury (wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 2 i ust. 3), po
dokonaniu ewentualnych potrąceń wynikających z niniejszej umowy.
10. Za datę dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

PODWYKONAWCY
§ 12
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, po
uprzedniej akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia.
Zlecenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego całkowitą odpowiedzialność za działania,
uchybienia i zaniedbania wskazanych osób i podwykonawców oraz ich opracowania
projektowe i/lub kosztorysowe na zasadach Kodeksu cywilnego, przede wszystkim pod
względem terminów wykonania zleconych im opracowań, wysokości wynagrodzenia
zgodnego ze złożoną ofertą oraz prawnej odpowiedzialności za wady wykonanych przez
nich opracowań na zasadach określonych w niniejszej umowie.
W przypadku wykonywania usług przez podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany
do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo.
Termin
zapłaty
wynagrodzenia
podwykonawcy
przewidziany
w
umowie
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub
usługi, przy czym termin zapłaty końcowej faktury musi być krótszy o co najmniej 7 dni
od terminu zapłaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zapłaty faktury
Wykonawcy w przypadku płatności jednorazowej.
Wartość wszystkich umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości niniejszej
umowy określonej w § 10 ust. 1.

RĘKOJMIA
§ 13
1. Wykonawca odpowiada za wady przedmiotu umowy z tytułu rękojmi według zasad
Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
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2. Okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od bezusterkowego odbioru końcowego
dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.
3. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad dokumentacji projektowej i/lub
kosztorysowej na każdym etapie realizacji umowy, wykonując uprawnienia z tytułu
rękojmi względem Wykonawcy może:
1) żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zastrzeżeniem, iż
po bezskutecznym upływie tego terminu naliczy kary umowne określone w § 19,
a po upływie 14 dni od wyznaczonego ponownego terminu do usunięcia wad –
Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
lub dokonać wykonania zastępczego na koszt wykonawcy.
2) Odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, bez wyznaczania
terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dają się usunąć.
Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji
projektowej i/lub kosztorysowej w całości lub w części na potrzeby realizacji
inwestycji.
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 14
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%
wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy: w kwocie …………… zł (słownie:
……………… złotych) w formie ……………….. .
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od
wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego, że został wykonany
należycie.

1.

2.
3.

4.
5.

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
§ 15
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
do korzystania z dokumentacji w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz do rozporządzania tymi utworami na wszystkich polach eksploatacji
w chwili zawarcia przedmiotowej umowy, a nadto zezwala Zamawiającemu na
wykonanie zależnych praw autorskich w odniesieniu do tych utworów, włącznie
z przeniesieniem w/w praw na inny podmiot.
Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 nastąpi z chwilą zapłaty przez
Zamawiającego należnego wynagrodzenia dla Wykonawcy.
Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu wad
projektu.
Wykonawca oświadcza, że dokumentacja projektowa i kosztorysowa wykonana
w ramach niniejszej umowy jest wolna od wad prawnych, w szczególności nie narusza
autorskich praw majątkowych osób trzecich.
Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie
przez Zamawiającego dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej
umowy dodatkowo w następujący sposób:
1) jako prezentacji na konkursach i wystawach,
2) jako elementu wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy
Unii Europejskiej,
3) jako elementu dokumentacji procedury o wykonanie robót budowlanych.

§ 16
1. W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi względem Zamawiającego jakiekolwiek
roszczenia związane z naruszeniem praw autorskich i praw zależnych do dokumentacji
projektowej wykonanej w ramach niniejszej umowy, Wykonawca uwolni
Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, płacąc należne jej kwoty
związane z naruszeniem jej praw.
2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie
Zamawiającego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego
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lub pozasądowego toczącego się z udziałem Zamawiającego, wynikłego z okoliczności
związanych z naruszeniem praw osoby trzeciej.

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.

ZMIANY UMOWY
§ 17
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu w przypadku:
1) wydłużenia czasu uzyskania decyzji lub uzgodnień z przyczyn nie leżących po
stronie Wykonawcy ani Zamawiającego.
2) zmian zakresu projektowania wprowadzonego decyzjami administracyjnymi
wydanymi lub uprawomocnionymi po dniu rozstrzygnięcia postępowania
skutkującego podpisaniem niniejszej umowy i dotyczącymi stron umowy, obiektu
budowlanego, prowadzonych prac projektowych lub innych okoliczności mających
związek z przedmiotem umowy,
3) zmiany zakresu projektowania przez inwestora lub konieczności wykonania innych
prac dodatkowych (zamiennych) może spowodować przesunięcie terminu
zakończenia umowy,
pod warunkiem podpisania przez strony porozumienia w sprawie zmiany terminu.
Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy,
w przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających jego dotrzymanie przez
Wykonawcę, jeżeli te nie wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie
naruszających zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.
W przypadku wystąpienia ww. okoliczności, Wykonawca zobowiązany jest do
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego, na co najmniej 10 dni roboczych przed
upływem terminu. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga formy
pisemnej i nie stanowi podstawy do żądania przez Wykonawcę wzrostu wynagrodzenia.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany projektantów i/ lub podwykonawców,
w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy i za uprzednią zgodą
Zamawiającego.
Może nastąpić zmiana formy zabezpieczenia na wniosek Wykonawcy, zgodnie z Prawem
zamówień publicznych, pod warunkiem zachowania ciągłości zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wartości.
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW
§ 18
Koordynatorem/koordynatorami w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony
Wykonawcy jest osoba/osoby: ………………………….
W terminie do 7 dni licząc od podpisania niniejszej umowy Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu listę Projektantów z poświadczonymi za zgodność z oryginałem kopiami
ich uprawnień do projektowania lub/i uprawnień producenta, oraz podwykonawców.
Koordynatorem/koordynatorami w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony
Zamawiającego jest osoba/osoby: ………………………….
Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 3 nie stanowi zmiany umowy, a wymaga
powiadomienia Strony o zmianie.

KARY UMOWNE
§ 19
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu audytu energetycznego – 1% ceny
brutto wskazanej w §10 ust.1 pkt 1 , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu dokumentacji projektowokosztorysowej (kompletnego przedmiotu umowy poza otrzymaniem przez
Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę lub dokumentu potwierdzającego
brak sprzeciwu organu w przypadku złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie
wymagających pozwolenia na budowę) – 0,5% ceny brutto wskazanej w §10 ust.1 pkt
2, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Zamawiającemu decyzji
pozwolenia na budowę i/lub dokumentu potwierdzającego brak sprzeciwu organu w
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2.

3.
4.
5.
6.

przypadku złożenia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę – 0,5% ceny brutto wskazanej w §10 ust.1 pkt 3, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia,
4) w przypadku opóźnienia Wykonawcy w usunięciu wad – 0,1 % ceny brutto wskazanej
w §10 ust.1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od następującego
dnia po upływie terminu określonego do usunięcia wad,
5) w przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi – 0,1 %
ceny brutto wskazanej w §10 ust.1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
6) w przypadku przekroczenia terminu reakcji na zgłoszenie określone w §4 ust. 7
– 0,5 % za każdy dzień zwłoki.
W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy którejkolwiek ze stron,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a także w przypadku naruszenia
obowiązków z § 6 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 20% wartości całkowitej ceny brutto wskazanej w § 10 ust. 1 umowy
niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia, a Zamawiający nabywa autorskie
prawa majątkowe do prac projektowych wykonanych przez Wykonawcę do dnia
odstąpienia od umowy.
Zastrzeżenie kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wyłącza uprawnienia
Zamawiającego do żądania naprawienia szkód wynikłych z nienależytego wykonania
umowy przewyższających wysokość naliczonych kar umownych.
Zamawiający ma prawo do kumulowania kar z kilku tytułów oraz do dochodzenia
odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych .
Należność wynikającą z kar umownych może odpowiednio pomniejszać wynagrodzenie
Wykonawcy lub być potrącona zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co
wykonawca wyraża zgodę.
W przypadku utraty dofinansowania z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,
Zamawiającemu przysługuje zwrot przez Wykonawcę utraconego dofinansowania.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 20
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia lub rozwiązania umowy:
1) jeżeli Wykonawca zakończy działalność lub wszczęta zostanie likwidacja lub
upadłość Wykonawcy lub przedsiębiorstwo Wykonawcy kończy byt prawny w inny
sposób,
2) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w wysokości
utrudniającej realizację umowy,
3) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem przedmiotu
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, aby zdążył go wykonać w terminie
wskazanym w § 8, Zamawiający ma prawo bez wyznaczania dodatkowego terminu
odstąpić lub rozwiązać umowę.
4) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych prac nie odpowiada
obowiązującym normom i przepisom, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy
termin 14 dni do należytego wykonania zobowiązania (świadczenia)
z zastrzeżeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie
uprawniony do odstąpienia lub rozwiązania umowy z winy Wykonawcy,
5) w innych przypadkach określonych w przepisach prawa, w szczególności
w przepisach Kodeksu cywilnego.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. a, b, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie
tylko za prace wykonane. W pozostałych przypadkach określonych w ust.1
wynagrodzenie nie przysługuje, chyba że Zamawiający zażąda wydania dotychczas
wykonanego przedmiotu umowy, wtedy wynagrodzenie przysługuje proporcjonalnie do
wykonanego przedmiotu umowy. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi również
w przypadku wcześniejszej częściowej zapłaty przez Zamawiającego.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej
zmiany okoliczności powodującej, 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
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o powyższych okolicznościach.
4. W przypadku określonym w ust. 3 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za prace
wykonane do dnia powzięcia wiadomości o odstąpieniu od umowy na podstawie
inwentaryzacji określającej procentowe zaawansowanie opracowania dokumentacji
projektowej, co stanowi całkowite wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonane prace
i wyczerpuje całość roszczeń Wykonawcy.
5. W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron,
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
zlecenia wykonania projektów wybranemu przez siebie projektantowi. W tym
przypadku Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykonane prace
projektowe nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia odstąpienia od umowy.
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności
takiego oświadczenia.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych
prawa cywilnego za szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku
z wykonywaniem przedmiotu umowy.
8. W przypadku odstąpienia od umowy, w terminie 2 dni licząc od daty odstąpienia od
umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół
inwentaryzacji prac w toku wg stanu na dzień odstąpienia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy: Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, a w zakresie autorskich
praw majątkowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne
przepisy mające związek z przedmiotem umowy.
3. Sprawy sporne wynikające na tle wykonania niniejszej umowy podlegają orzecznictwu
sądu właściwego miejscowo dla Zamawiającego.
§ 22
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonywać cesji praw wynikających
z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§ 23
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
Załącznik nr 1: Zapytanie ofertowe, w szczególności opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy,
Załącznik nr 3: Kopia dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
Załącznik nr 4: Oświadczenie podwykonawcy o otrzymaniu należnego wynagrodzenia.
§ 24
Niniejsza umowa sporządzona została w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem – 3 egzemplarze dla
Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający

Wykonawca
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Załącznik Nr 4 do umowy (wzór)
Oświadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu należnego wynagrodzenia
za wykonanie części zamówienia publicznego pod nazwą: ……………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
Podwykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres podwykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………. ,
Wykonawca:
…………………………………………………………………………………………………
(nazwa i adres wykonawcy)
…………………………………………………………………………………………………. ,
Ja, ……………………………………………………………… ,
(imię i nazwisko)
będąc pełnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oświadczam, że:
1) otrzymałem od Wykonawcy należne wynagrodzenie w kwocie brutto ………………………..
2) z tytułu realizacji umowy nr …………. z dnia ………… o wykonanie robót budowlanych 1/
usług 1/ dostaw 1 będących częścią ww. zamówienia publicznego
3) za wykonanie zakresu (opisać): …………………………………………….
Nie składam zastrzeżeń do ww. płatności i nie będą wnosić żadnych roszczeń z tytułu realizacji
tej części zamówienia.
Oświadczam, że niniejszego oświadczenia nie składam pod żadną presją.
Załącznikiem jest dokument potwierdzający umocowanie osób do złożenia niniejszego
oświadczenia - dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jeśli dotyczy, pełnomocnictwo do
złożenia oświadczenia.
Słupsk, dnia …………………..

………………………………………
Podpis pełnomocnego przedstawiciela

------------------------------niepotrzebne skreślić

1)
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