
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ 
UMOWA NR Z00/2018/…… 

 
zawarta w dniu         ……… 2018 r.  we Wrocławiu pomiędzy: 
ZOO Wrocław Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wróblewskiego 1-5, wpisaną do Krajowego Rejestru 
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział 
Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000350789,  REGON: 021125219, NIP: 898-216-74-37, 
reprezentowaną przez: 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
zwaną  dalej Zamawiającym lub Stroną,  
 
a 
 
…………………………………………..z siedziba w……………………………. wpisaną do KRS\CEiDG   pod 
numerem …………………………………….., 
REGON ……………………..,  NIP …………………………………. 
reprezentowaną przez:  
……………………………………………………………………….. 
zwaną dalej Wykonawcą lub Stroną, 
została zawarta umowa o następującej treści: 
 
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579). 

 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - technicznej 
niezbędnej do realizacji poniższych zadań inwestycyjnych: 

1) budowa pawilonu zimowego dla flamingów, 
2) przebudowa istniejącej woliery pawi na pawilon dla hodowli dzioborożców, 
3) przebudowa dawnej stolarni na ambulatorium weterynaryjne, 
4) remont adaptacyjny II piętra budynku dyrekcji, 
5) remont odtworzeniowy zabytkowej altany nad stawem, 
6) przebudowa i rozbudowa pawilonu krokodyli z przeznaczeniem na hodowlę i ekspozycję 

hipopotamów karłowatych, 
7) remont odtworzeniowy zabytkowego muru ogrodzeniowego od strony ul. Wróblewskiego, 

(dalej Zadania inwestycyjne). 
Wstępne założenia Zadań inwestycyjnych określa Załącznik Nr 1 do umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest w ramach poszczególnych Zadań inwestycyjnych do wykonania 
w szczególności: 

1) projektu koncepcyjnego wraz z szacunkiem kosztu robót budowlanych (1 egzemplarz), 
2) projektu budowlanego (4 egzemplarze, w tym 2 egzemplarze z oryginalnymi pieczątkami 

organów wydających pozwolenia na budowę),  



3) projektu wykonawczego (2 egzemplarze), 
4) kosztorysu inwestorskiego (2 egzemplarze), 
5) przedmiaru robót (2 egzemplarze), 
6) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – STWiOR (2 egzemplarze), 
7) innych wymaganych opracowań niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 
8) propozycji opisu przedmiotu zamówienia i wymogów dla wykonawców do przetargów na 

roboty budowlane dla poszczególnych Zadań inwestycyjnych, 
 
a także: 
 

1) uzyskania wszelkich niezbędnych do realizacji zamówienia map, uzgodnień, warunków, 
decyzji, postanowień, wypisów, wyrysów itp. 

2) uzyskania ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę dla poszczególnych Zadań 
inwestycyjnych, 

3) pełnienia nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót budowlanych, za odrębnym 
ustalonym w ofercie wynagrodzeniem. W ramach nadzoru Wykonawca zobowiązany będzie 
do wizyt na budowie oraz udziału w naradach roboczych, radach budowy, odbiorach itp.  

4) przygotowania projektów odpowiedzi na pytania związane z dokumentacją wykonaną przez 
Wykonawcę składane w przetargach na roboty budowlane, 

5) przygotowania w razie potrzeby, na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii, na etapie 
analizy ofert dotyczącej „równoważności”, o której mowa w ust. 7 poniżej. 
 
 

3. Komplet dokumentacji określonej w ust. 2 Wykonawca jest zobowiązany przekazać 
Zamawiającemu w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej edytowalnej w formacie DOC i DWG 
lub kompatybilnym na płycie CD oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej nieedytowalnej w 
formacie PDF lub kompatybilnym na płycie CD. 

4. Dokumentacja powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że 
jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi, że 
została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i może być 
skierowana do realizacji. 

5. Wykonawca oświadcza, iż szczegółowo zapoznał się z terenem, na którym realizowane mają 
być Zadania inwestycyjne, posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją i warunkami 
mającymi wpływ na realizowanie przedmiotu umowy i nie wnosi w tym zakresie żadnych 
zastrzeżeń oraz oświadcza, iż wszystkie te elementy uwzględnił w cenie wskazanej w ofercie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania koncepcji poszczególnych Zadań 
inwestycyjnych wraz z szacunkiem kosztu robót budowlanych, na tym etapie prac 
zobowiązany jest do szczegółowych konsultacji z Zamawiającym, a następnie do 
przedstawienia Zamawiającemu ostatecznych koncepcji dla poszczególnych Zadań 
inwestycyjnych, do akceptacji przez Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji, o której mowa 
w zdaniu poprzednim, Wykonawca może przystąpić do realizacji dalszej dokumentacji. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag do koncepcji, które Wykonawca jest 
zobowiązany uwzględnić. 

7. Dokumentacja wykonana przez Wykonawcę w zakresie w jakim będzie stanowiła opis 
przedmiotu zamówienia w przetargach na realizację Zadań inwestycyjnych, a w szczególności 
w zakresie opisu proponowanych materiałów i urządzeń lub odnoszenia się do norm,  powinna 
być wykonana zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku gdy 



w dokumentacji – zgodnie ze zdaniem pierwszym – wskazaniu towarzyszą wyrazy „lub 
równoważny” – Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres dopuszczalnej 
równoważności tj. opisać parametry równoważności, na podstawie których Zamawiający 
dokonać będzie mógł oceny zaoferowanych rozwiązań. 

8. W przypadku powierzenia wykonania części prac innym podmiotom, Wykonawca zobowiązuje 
się do koordynacji wszelkich opracowań w ramach przedmiotu umowy wykonanych przez te 
podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu 
umowy. Powierzenie wykonania części prac innym podmiotom wymaga uprzedniej pisemnej 
Zgody Zamawiającego. W celu uzyskania zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy oraz informacje o 
podmiocie, któremu zamierza powierzyć wykonanie części prac. 

9. Zamawiający będzie miał zapewnioną przez Wykonawcę możliwość bieżącego zapoznawania 
się, w każdej chwili, z rozwiązaniami projektowymi, a jego uwagi będą uwzględnione przez 
Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest wszelkie rozwiązania oraz materiały i technologie 
uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. Wykonawca na każdym etapie udzieli 
Zamawiającemu wszelkich informacji na temat postępu prac związanych z przygotowaniem 
dokumentacji projektowej oraz zastosowanych rozwiązań projektowych. 

10. Wykonawca będzie na bieżąco informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac 
projektowych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do poprawy wykonanych prac projektowych/dokumentacji, bez 
dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku zmiany przepisów lub zgłoszenia zastrzeżeń do 
wykonanej dokumentacji projektowej/dokumentów przez wszelkie organy i podmioty, na 
każdym etapie postępowania, zmierzającym do uzyskania pozwolenia na budowę oraz w 
przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji projektowej/dokumentacji w zakresie 
niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami 
i normatywami, ze szczególnym uwzględnieniem celów jakiemu przedmiot umowy i 
wykonywane, na jego podstawie Zadania inwestycyjne mają służyć. 

13. Zamawiający zobowiązany jest do udostępnić dokumenty i dane związane z wykonywaniem 
prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie 
prac projektowych. 

14. Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego nie może przekazać praw i 
obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich. 

15. W przypadku niekompletności dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
dokumentacji brakującej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 

16. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wymaganymi przez prawo uprawnieniami oraz posiada 
wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu umowy. 
 

§ 2 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i przekazania przedmiotu 
umowy Zamawiającemu (w tym ostatecznych pozwoleń na budowę)  w terminie do dnia 
…………………., z zastrzeżeniem, iż projekt/-y koncepcyjny/-e wraz z szacunkiem kosztu robót 
budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie 14 dni od 
dnia podpisania umowy. 



2. Przekazanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone protokołem zdawczo - odbiorczym 
podpisanym przez obie strony. Datę podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego uznaje się 
za datę wykonania i przekazania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość przekazania przedmiotu umowy 
Zamawiającemu z wyprzedzeniem 3 dni roboczych i uczestniczyć w przekazaniu dokumentacji 
Zamawiającemu – w siedzibie Zamawiającego. 

4. Czynności zdawczo – odbiorcze zostaną zakończone w terminie 14 dni od dnia przekazania 
dokumentacji do odbioru. 

5. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego lub dokonane przez Zamawiającego 
zatwierdzenia, uzgodnienia nie oznaczają potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych 
wykonanej dokumentacji i nie zwalniają Wykonawcy  z żadnego jego zobowiązania 
wynikającego z umowy czy przepisów prawa, lub z jakiejkolwiek odpowiedzialności. 

6. Zamawiający nie ma obowiązku do odbioru prac projektowych/dokumentacji, jeżeli 
Wykonawca zgłosił do odbioru prace wykonane niezgodnie ze swym zobowiązaniem. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru prac projektowych/dokumentacji zostaną stwierdzone braki 
lub wady, strony sporządzą protokół zawierający wszystkie stwierdzone braki lub usterki  i 
ustalony termin na ich usunięcie (nie dłuższy niż 7 dni). Po usunięciu braków lub wad 
sporządzony zostanie protokół odbioru. 
 

§ 3 
WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy oraz przeniesienie praw autorskich oraz udzielenie zgód i 
zezwoleń w zakresie określonym w § 4 umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
ryczałtowe w kwocie …………………………. Wynagrodzenie określone w zdaniu pierwszym nie 
obejmuje wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego. 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 zdanie pierwsze zostanie zapłacone po wykonaniu 
przedmiotu umowy, potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym, w terminie 21 dni od 
dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. 

3. Podstawą wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę jest protokół zdawczo – odbiorczy. 
4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i obejmuje wszelkie 

koszty wynikające i/lub związane z wykonaniem umowy, obejmuje wszelkie koszty własne i 
obce niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze 
VAT. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy bez 
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 4 

PRAWA AUTORSKIE 
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych niżej polach eksploatacji 
autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów Przedmiotu umowy, które można 
zakwalifikować jako utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880, z późn. zm.), przygotowanych w ramach 
wykonywania Przedmiotu umowy (dalej dla każdego odrębnie „Utwór”). Autorskie prawa 
majątkowe (dalej „Prawa autorskie”) przechodzą na Zamawiającego równocześnie z chwilą 
podpisania przez Strony protokołu odbioru, na mocy którego określony Utwór zostanie 



przekazany Zamawiającemu - na wszelkich polach eksploatacji, które w szczególności 
obejmują: 

1) użycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcja (za pomocą wszystkich technik, w tym 
techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, wykonaniem 
odbitek, itd.) dla wszelkich celów, 

2) wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie przy pomocy sieci multimedialnej, 
komputerowej i teleinformatycznej, w tym Internetu, przechowywanie w pamięci 
komputerowej lub innym medium elektronicznym; 

3) zwielokrotniania egzemplarzy Utworów dowolną techniką; 
4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory utrwalono – 

wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem; 
5) w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony powyżej – publiczne 

udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, przy prezentacji, 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 udostępnianie w taki sposób, aby każdy 
mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

6) wykorzystania i rozpowszechniania Utworu lub części, w tym wykorzystywania w 
postępowaniach związanych z wykonywaniem projektowanego/-ych zadania/zadań 
inwestycyjnego/inwestycyjnych, w szczególności poprzez włączenie utworu lub jego części do 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, umowy oraz udostępnienia Utworu lub jego 
części wszystkim zainteresowanym,  

7) wykorzystania i rozpowszechniania Utworu lub części w celach promocji Zadania 
inwestycyjnego i innych celach określonych w ewentualnej umowie o dofinansowanie 
zawartej przez Zamawiającego; 

8) wykonania na podstawie Utworu lub jego części prac projektowych lub wykonawczych, 
samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi; 

9) wykorzystania Utworu lub jego części w celu realizacji i eksploatacji obiektów go 
urzeczywistniających oraz innych przedsięwzięć, w tym w przypadku: przebudowy, 
rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów budowlanych, zmiany 
sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do budowy budynków, budowli i innych 
obiektów budowlanych przez Zamawiającego na terenie dla którego były opracowywane 
Utwory; 

10) wykorzystania Utworu lub jego części dla wszelkich inwestycji sąsiadujących z terenem, na 
którym jest realizowane Zadanie inwestycyjne; 

11) innych niezbędnych do realizacji Zadania Inwestycyjnego. 
2.   Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienia praw autorskich 

do wszystkich elementów Przedmiotu umowy będących Utworem na dowolny podmiot trzeci, 
na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek 
dodatkowego wynagrodzenia. 

3.   Wykonawca zapewnia, że utwór będzie całkowicie oryginalny i nie będzie naruszać praw 
autorskich innych osób, będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby 
spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że Utwór nie 
będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie do Utworu nie są 
ograniczone. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby Zamawiający mógł bez 
ponoszenia dodatkowych kosztów korzystać z Utworu bez naruszenia czyichkolwiek praw w 
zakresie niezbędnym do celu jakiemu ma służyć. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 



obowiązku naprawienia wszelkich szkód, a także ponoszenia wydatków, jakie Zamawiający 
mógłby ponieść w związku z naruszeniem praw autorskich osób trzecich do Utworu lub w 
związku z naruszeniem innych praw osób trzecich w wyniku korzystania z Utworu. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za zwolnienie Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób 
poszkodowanych za wszelkie domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowiązuje się 
naprawić powstałą z tego tytułu szkodę w pełnej wysokości.  

4.   Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca (w ramach 
wynagrodzenia określonego w  § 3 ust. 1 Umowy przenosi na Zamawiającego własność 
wszystkich nośników, na których Utwory zostały utrwalone. Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne 
materiały, a także dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszą Umową nie później niż 
w dacie oznaczonej jako termin zakończenia Umowy. 

5.   Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach wynagrodzenia 
określonego w  § 3 ust. 1 Umowy, zezwala bez ograniczeń Zamawiającemu na wykonywanie 
zależnych praw autorskich wynikających z określonego Utworu, stanowiącego element 
Przedmiotu umowy oraz upoważnia Zamawiającego do zezwalania bez ograniczeń osobom 
trzecim na wykonywanie tych zależnych praw autorskich. Zezwolenie to obejmuje również 
prawo Zamawiającego do zezwalania osobom trzecim do upoważniania innych podmiotów do 
wykonywania zależnych praw autorskich wynikających z określonego Utworu, który stanowi 
element Przedmiotu umowy. 

6.    Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują określony Utwór będący elementem 
Przedmiotu umowy, a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w 
stosunku do Zamawiającego oraz jego następców prawnych żadnych roszczeń w przypadku 
dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji i przeróbek danego Utworu, 
stanowiącego element Przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia, gwarantuje i upoważnia 
Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworu stanowiącego 
Przedmiot umowy, a w szczególności do: 

1)  decydowania o nienaruszalności treści i formy Utworu; 
2)  decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z Utworu 
      oraz oświadcza, że nie będzie wykonywał wobec Zamawiającego ani osób trzecich działających 

w imieniu Zamawiającego przysługujących mu praw osobistych. 
8. Jeżeli osobiste prawa autorskie przysługują osobie fizycznej wymagane jest oświadczenie 

twórcy wynikające z jego osobistych praw autorskich, na zasadach określonych w Umowie.  
9. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z Utworu na 

poszczególnych polach eksploatacji. 
9.   Strony zgodnie postanawiają, ze Zamawiający bądź osoba trzecia, będzie mógł korzystać bez 

żadnych ograniczeń z Utworów przekazanych przez Wykonawcę w całości bądź w części, w 
tym także wprowadzać zmiany do niej, również po zakończeniu realizacji Zadania 
inwestycyjnego do celów związanych z prawidłową eksploatacją, utrzymaniem, remontami i 
modernizacjami, a także ewentualnej rozbudowy bądź też przebudowy. 

10. Postanowienia niniejszego artykułu zachowają ważność po zakończeniu wykonywania 
Przedmiotu umowy lub po rozwiązaniu, odstąpieniu lub wygaśnięciu umowy z jakiegokolwiek 
powodu. 
 
 
  



§ 5 
NADZÓR AUTORSKI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad Zadaniem 
inwestycyjnym/Zadaniami inwestycyjnymi realizowaną/-ymi w oparciu o wykonaną przez 
Wykonawcę dokumentację. 

2. Nadzór autorski rozpocznie się wraz z rozpoczęciem realizacji robót budowlanych. 
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonywanie nadzoru autorskiego nad realizacją Zadania 

inwestycyjnego/Zadań inwestycyjnych wynosić będzie …………………. zł zgodnie z ofertą 
Wykonawcy z dnia ……………… i rozliczone zostanie na podstawie odrębnej umowy. 

4. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania czynności z zakresu nadzoru autorskiego na 
każde żądanie Zamawiającego. Liczba pobytów na budowie powinna być odpowiednia do 
uzasadnionych potrzeb, określonych przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego lecz nie mniejsza niż   1 raz na tydzień. 

6. Każdy pobyt na budowie powinien być odnotowany wpisem do Dziennika budowy. 
7. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 
1) stwierdzanie w toku wykonywanych robót ich zgodności z opracowaną dokumentacją 

projektową; 
2) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; 
3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań oraz uzupełnianie 

szczegółów dokumentacji projektowej; 
4) udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego; 
5) udział w odbiorach; 
6) czuwanie, by zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonych 

projektów budowlanych, powodującej potrzebę uzyskania nowych pozwoleń na budowę; 
7) udział w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie. 
8) Zmiany wprowadzane do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót 

budowlanych, osoby wykonujące nadzór autorski dokumentować będą przez:  
1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 
2) rysunki lub szkice będące uszczegółowieniem lub uzupełnieniem projektu oraz naniesieniem 

zmian rozwiązań przewidzianych w dokumentacji projektowej, opatrzone datą i podpisem; 
3) wpisy do Dziennika budowy. 
4) protokoły lub notatki służbowe podpisane przez Strony i załączone do Dziennika budowy. 

 
 

§ 6 
KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 
przypadku: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego 
brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy dla Zadania inwestycyjnego, którego zwłoka dotyczy, za 
każdy dzień zwłoki; 



2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy dla Zadania 
inwestycyjnego, którego wada i zwłoka dotyczy, za każdy dzień zwłoki; 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę w wysokości 20 % 
łącznego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy; 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej za odstąpienie 
od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20 % łącznego 
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach ogólnych. 

4. W pozostałym zakresie Strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych k.c. 
 

§ 7 
ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
następujących okolicznościach: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 7 dni od zawarcia umowy lub przerwał 
realizację umowy i przerwa trwa dłużej niż 7 dni; 

2) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu; 

3) Wykonawca realizuje umowę w sposób niezgodny z jej postanowieniami i pomimo wezwania 
Zamawiającego nie usuwa tych uchybień, w zakreślonym przez Zamawiającego terminie; 

4) utraty przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania przedmiotu umowy; 
5) nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy uniemożliwiające dalszą realizację przedmiotu umowy. 
2. Odstąpienie nastąpi w formie pisemnej z podaniem przyczyny odstąpienia od umowy. 

 
§ 8 

RĘKOJMIA.GWARANCJA. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. 
2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w przedmiocie umowy w 

stosunku do Wykonawcy wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót 
budowlanych z tytułu gwarancji i rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie 
dokumentacji Wykonawcy. 

3. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po podpisaniu protokołu 
zdawczo - odbiorczego. 

4. W ramach rękojmi/gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad 
w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie rękojmi/gwarancji. Usunięcie wad 
nastąpi nieodpłatnie w terminie 14 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiającego, a jeżeli nie 
będzie to możliwe technicznie w innym terminie uzgodnionym przez strony. 

5. W przypadku nie usunięcia wady zgłoszonej w ramach rękojmi/gwarancji Zamawiający ma 
prawo do powierzenia usunięcia wady osobie trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczenia z tytułu rękojmi także po upływie terminu 
określonego w ust. 2, jeżeli reklamował wadę dokumentacji projektowej przed upływem tego 
terminu. 
 



§ 9 
ZABEZPIECZENIE 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwotę …………………. zł 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ……………………….. 
3. W przypadku należytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni po odbiorze, 
potwierdzonym protokołem zdawczo – odbiorczym. 

 
§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Wszelka korespondencja pomiędzy stronami kierowana będzie pod adresy wskazane w 

komparycji Umowy. W czasie trwania niniejszej Umowy, w tym także w okresie 
gwarancji/rękojmi strony mają obowiązek wzajemnego informowania się o każdej zmianie 
adresu swojej siedziby. W razie zaniedbania tego obowiązku korespondencję wysłaną listem 
poleconym na ostatnio pisemnie wskazany adres uważa się za doręczoną. 

3. W sprawach nie uregulowanych Umową ma zastosowanie obowiązujące prawo polskie, a w 
szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa 
Budowlanego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

4. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej – aneksu – pod rygorem nieważności. 
5. Wszelkiego rodzaju spory i nieporozumienia związane z wykonaniem Umowy, będą 

rozstrzygane przez sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 
6. Osoby podpisujące Umowę w imieniu i na rzecz Stron oświadczają, iż są należycie umocowane 

do składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu reprezentowanych przez nie 
podmiotów. 

7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Zamawiającego 
i 1 dla Wykonawcy. 
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