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UMOWA 
 

Nr CRU/14/..............................  
 

zawarta w dniu ........................... r. w Szczecinie pomiędzy: 
 
 
Gminą Miasto Szczecin, którą reprezentują: 
…………………………………  –  Zastępca Prezydenta Miasta  
…………………………………   –  Dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich  
zwaną dalej w treści umowy Zamawiaj ącym  
 
a 
 
nazwa podmiotu:  ………………………………………………………………………. 
forma prawna:  ……….……………………………………………………………… 
adres siedziby: ………………….…………………………………………………… 
numer indentyfikacyjny:  NIP …………..…...………, REGON …..….……………. 
     KRS ……………………….………………...…………….. 
reprezentowany przez: 
...............................................      –  ...................................................... 
...............................................      –  ...................................................... 
zwane dalej w treści umowy Wykonawcą 
 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru 
oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu 
nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sali gimnasty cznej w  Zespole Szkół Nr 1 przy  
ul. Młodzie Ŝy Polskiej 9 w Szczecinie” wraz z uzyskaniem pozwol enia na budow ę  
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 
r., poz. 907, 984, 1047, 1473) 
 
 
 

I. Postanowienia ogólne 
 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pod 

nazwą: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej d la zadania pn. 
„Budowa sali gimnastycznej w  Zespole Szkół Nr 1 pr zy ul. Młodzie Ŝy Polskiej 9  
w Szczecinie” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budow ę. 

2. Zakres umowy obejmuje: 
1) opracowanie koncepcji architektonicznej budynku sali gimnastycznej, 
2) wykonanie we wszystkich branŜach projektu budowlanego na podstawie 

zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji sali gimnastycznej, 
3) wykonanie we wszystkich branŜach projektu wykonawczego, 
4) wykonanie przedmiarów robót we wszystkich branŜach, 
5) wykonanie kosztorysów inwestorskich we wszystkich branŜach, 
6) wykonanie  Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
7) wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
8) sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 
9) złoŜenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę dla inwestycji oraz uzyskanie 

pozwolenia na budowę.  
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3. Podstawa wykonania robót: 
1) Uchwała nr XXXIII/950/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 09.09.2013 w sprawie 

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zdroje-Sanatoryjna” w 
Szczecinie, 

2) załoŜenia projektowe. 
 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, iŜ posiada uprawnienia budowlane do projektowania, wymagane 

dla wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z naleŜytą 
starannością. 

2. Przedmiot umowy naleŜy wykonać zgodnie z przepisami: 
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1409), 
2) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r., 
Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

3) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia  
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm.), 

4) rozporządzenia 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- uŜytkowego  
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),  

5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod  
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów 
prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-uŜytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389),  

6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),  

7) oraz innymi nie wymienionymi wyŜej obowiązującymi przepisami prawa, a takŜe 
warunkami poŜarowymi, warunkami higienicznymi i zdrowotnymi, warunkami 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii. 

3, Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania określone zapisami uchwały nr 
XXXIII/950/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 09.09.2013 w sprawie Miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Zdroje-Sanatoryjna” w Szczecinie, a jej treść winna 
być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia 
skomplikowania robót budowlanych. 

   
§ 3 

1. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń 
wymaganych przepisami dostarcza Wykonawca na swój koszt. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego. 
 

§ 4 
Przedstawicielem Wykonawcy przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 
………………………………………………….………………, tel. ……………………………….. 
 
   § 5 
1.  Z chwilą dokonania przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy lub jego części, 

na Zamawiającego : 
1) przechodzi własność opisanych w umowie oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań 

wraz z nośnikami,  
2) przechodzi całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy,  
3) przechodzi prawo do rozporządzania i korzystania z przedmiotu umowy, bez potrzeby 

uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy,  
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4) przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zaleŜnego prawa 
autorskiego. 

2. Zamawiający moŜe korzystać z utworu, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia  
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.z 2010r., Nr 152,  
poz. 1016) w całości lub we fragmentach na następujących polach eksploatacji:  
1) w zakresie uŜywania, 
2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian 

utworu, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody 
Wykonawcy, 

3) w zakresie tworzenia opracowań utworu, w szczególności tłumaczenia, przeróbki, 
adaptacji, według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody 
Wykonawcy, 

4) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

5) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uŜyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

6) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niŜ określony w pkt 5 – 
publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  
i reemitowanie, a takŜe publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby kaŜdy 
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 
§ 6 

Przedstawicielem Zamawiającego przy realizacji przedmiotu umowy będzie: 
………………………………………………….………………, tel. ……………………………….. 

 
§ 7 

1. Warunki dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 
1) Wykonawca sporządzi i przekaŜe Zamawiającemu dokumentację techniczną w wersji 

papierowej w następującej ilości egzemplarzy: 
- koncepcja         2 egz., 
- inwentaryzacja        6 egz., 
- projekt budowlany    6 egz., 
- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  6 egz., 
- projekty wykonawcze    6 egz., 
- specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 4 egz., 
- przedmiary robót    4 egz., 
- kosztorysy inwestorskie    2 egz., 
- zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji    2 egz., 
- wyniki badań geologiczno-inŜynierskich (  w zaleŜności od potrzeb ) 6 egz., 
- geotechniczne warunki posadowienia obiektu (w zaleŜności od potrzeb) 

                                                                                                             6 egz., 
- raport oddziaływania inwestycji na środowisko( jeŜeli wymagają tego przepisy)

    4 egz., 
- wizualizacja obiektu w postaci renderingów    6 egz., 
- charakterystyka energetyczna budynku     6 egz., 
- instrukcja bezpieczeństwa poŜarowego obiektu i projekt oznakowania obiektu 

ppoŜ..         4 egz., 
2) Wykonawca sporządzi i przekaŜe Zamawiającemu dokumentację w wersji 

elektronicznej niezabezpieczonej przed kopiowaniem w następującej ilości 
egzemplarzy:   
- dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar 

robót i informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót na płycie CD w formacie *pdf oraz 
dodatkowo przedmiar robót w formacie *prd w programie NORMA  – 2 egz., 
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- kosztorysy inwestorskie w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie *pdf  
i w formacie *ath programu NORMA  – 2 egz. 

2. Wykonawca ma obowiązek przekazać protokolarnie Zamawiającemu dokumentację  
w formie pisemnej oraz w wersji elektronicznej. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedłoŜenia oświadczenia o kompletności dokumentacji  
i Ŝe dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami 
wiedzy technicznej. 

4. jako miejsce przekazania dokumentacji przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem 
gotowości do odbioru przedmiotu umowy ustala się: Urząd Miasta Szczecin Biuro 
Obsługi Interesantów, sala 62, Plac Armii Krajowej 1 Szczecin. 

 
II. Prawa i obowi ązki stron umowy 

 
§ 8 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego 
naleŜy: 
1) dokonanie odbioru przedmiotu umowy, 
2) wystawienie Wykonawcy stosownych upowaŜnień, w celu występowania przez 

Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego do wszelkich władz, urzędów i instytucji dla 
uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień, postanowień, decyzji itp.  

2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli stanu 
zaawansowania i prawidłowości realizacji przedmiotu umowy. 

 
§9 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy 
naleŜy: 
1) uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do 

opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, będącej 
przedmiotem zamówienia, 

2) przygotowanie kompletnego wniosku i uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 

3) wystąpienie z wnioskiem do dostawców mediów i uzyskania warunków technicznych 
przyłączy dla inwestycji – jeŜeli wystąpi taka konieczność, 

4) przygotowanie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla inwestycji wraz z opracowaniem raportu oddziaływania 
inwestycji na środowisko (jeŜeli jest wymagany), 

5) wykonanie w zaleŜności od potrzeb badań geologiczno- inŜynierskich oraz ustalenie 
geotechnicznych warunków posadowienia obiektu, 

6) wykonanie inwentaryzacji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 
7) przedstawienie Zamawiającemu koncepcji architektonicznej sali gimnastycznej ze 

szczegółowym omówieniem przyjętych rozwiązań i związanych z nimi kosztów, 
8) uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji, która będzie stanowiła podstawę do 

wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, 
9) uzyskanie wszystkich, niezbędnych dla opracowania kompletnej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej i uzyskania pozwolenia na budowę, wymaganych prawem 
i przepisami decyzji administracyjnych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii i 
sprawdzeń dokumentacji projektowej, 

10) sporządzenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie 
pozwolenia na budowę, 

11) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranŜowego obejmującego 
obiekt sali gimnastycznej z zapleczem, zagospodarowanie terenu przy 
projektowanym obiekcie oraz ewentualne przyłącza, na podstawie zatwierdzonej  
przez Zamawiającego koncepcji hali Sali gimnastycznej oraz załoŜeń projektowych, 

12) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oddzielnie dla 
kaŜdej branŜy, 
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13) wykonanie przedmiarów robót oddzielnie dla kaŜdej branŜy, z podziałem na 
rozdziały dla kaŜdej grupy robót  

14) wykonanie kosztorysów inwestorskich, oddzielnie dla kaŜdej branŜy, z podziałem na 
rozdziały dla kaŜdej grupy robót  

15) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów, 
16) wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla całej 

inwestycji, 
17) sporządzenie charakterystyki energetycznej budynku, 
18) sporządzenie ewentualnych projektów przebudowy i usunięcia kolizji w odniesieniu 

do istniejących sieci i układu drogowego, 
19) wykonanie wizualizacji obiektu w postaci renderingów w co najmniej czterech 

ujęciach z uwzględnieniem trenu zewnętrznego i istniejącego otocznia, 
20) sporządzenie Instrukcji bezpieczeństwa poŜarowego obiektu i projektu oznakowania 

obiektu ppoŜ. obejmującego takŜe teren zewnętrzny, a uwzględniającego w 
szczególności: określenie kierunków ewakuacji, rozmieszczenie podręcznego 
sprzętu gaśniczego i hydrantów, instrukcję postępowania na wypadek poŜaru, 

21) uzgadnianie z Zamawiającym doboru materiałów budowlanych, technologii i  
standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych oraz przedstawiania do 
konsultacji poszczególnych etapów prac projektowych, 

22) sporządzenie opisu rozwiązań równowaŜnych w przypadku ewentualnego 
wykorzystania w dokumentacji jakichkolwiek nazw własnych, 

23) informowanie zamawiającego w formie pisemnej o wszystkich istotnych faktach 
pojawiających się w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i mających z nim 
związek, 

24) udzielanie na Ŝyczenie Zamawiającego dodatkowych wyjaśnień związanych z 
przedstawionymi rozwiązaniami, a takŜe uczestniczenie w dodatkowych 
spotkaniach i debatach nad projektem, 

25) w trakcie postępowania przetargowego na wykonanie zadania realizowanego na 
podstawie projektu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia 
odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące projektu oraz do uzupełnienia braków w 
tymŜe projekcie i w przedmiarach robót, 

26) dwukrotna aktualizacja kosztorysów inwestorskich w okresie trwania rękojmi na 
Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
III. Terminy wykonania i odbiór ko ńcowy przedmiotu umowy 

 
§ 10 

1. Wymagane przez Zamawiającego terminy wykonania przedmiotu zamówienia:  
1) termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia – data zawarcia umowy, 
2) termin dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę, wskazanej w § 1 – nie 
dłu Ŝszy ni Ŝ 165 dni kalendarzowych  liczonych od dnia zawarcia umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego 
terminu, jeŜeli  Wykonawca opóźnia się z jej wykonaniem tak dalece, Ŝe nie jest moŜliwe 
wykonanie przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie. 

 
§ 11 

1. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy, o którym mowa w niniejszej 
umowie. 

2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnego zawiadomienia gotowość  
do odbioru przedmiotu umowy przekazując jednocześnie przedmiot umowy zgodnie z § 7 
ust. 4 umowy.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu odbioru przedmiotu umowy i jego 
rozpoczęcia w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowości 
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odbioru, przez przekazanie informacji Wykonawcy drogą elektroniczną przez osobę 
wskazaną w § 6 umowy. 

4. Zakończenie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni i zostanie potwierdzone protokołem 
odbioru końcowego. 

 
IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

 
§ 12 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości 
…………………. zł (słownie: ………………………………) zgodnie z ofertą cenową, której 
kopia stanowi załącznik nr 1 do umowy.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego  
i obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty 
wszelkich uzgodnień dokumentacji, pozwoleń, decyzji, warunków technicznych  
i realizacyjnych. 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje równieŜ wszelkie prace, których rozmiarów lub  
kosztów prac nie moŜna było przewidzieć w czasie zawierania umowy. 

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje równieŜ wynagrodzenia za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych, o których mowa w § 5. 

5. Wykonawca nie moŜe bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem niewaŜności, 
dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 
V. Warunki finansowania i rozliczenie stron 

 
§ 13 

1. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielania zaliczek. 
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po odbiorze kompletnej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę w wysokości określonej w § 12 ust. 1. 
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 12 ust. 1 zostanie Wykonawcy wypłacone po 

odbiorze przez Zamawiającego, poprawnie wykonanego przedmiotu umowy oraz 
doręczeniu prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Protokół odbioru końcowego wraz z oświadczeniem Wykonawcy o kompletności 
dokumentacji technicznej stanowi podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę. 

5. Płatnikiem faktury będzie Gmina Miasto Szczecin. 
6. Rozliczenie nastąpi w terminie 14 dni od daty odbioru faktury przez Zamawiającego. 
7. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy numer: 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
8. Za dzień zapłaty uwaŜa się dzień obciąŜenia rachunku Zamawiającego.  
9. KaŜda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON 

wymaga pisemnego informowania Zamawiającego. 
 

 
VI. Rękojmia za wady 

 
§ 14 

1. Wykonawcy jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady                      
w przedmiocie umowy w okresie  48 miesi ęcy   od dnia podpisania protokołu odbioru 
końcowego przedmiotu  umowy. 

2. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi bez 
względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

3. O zaistniałych wadach Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. 
4. Strony ustalają, Ŝe w przypadku wystąpienia wad w okresie rękojmi Wykonawca dokona 

ich usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego. JeŜeli strony uznają, Ŝe usunięcie wad nie będzie moŜliwe w tym 
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terminie Wykonawca ustali z Zamawiającym konkretny termin usunięcia usterek – na tą 
okoliczność zostanie spisany protokół. 

5. W związku z usunięciem wad Wykonawca nie będzie obciąŜał Zamawiającego Ŝadnymi 
kosztami wynikłymi z tego tytułu. 

 
VII.  Zabezpieczenie nale Ŝytego wykonania umowy 

 
§ 15 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy w wysokości 
……………….zł  (słownie złotych: ……………………………………………………………...) 
tj. 10% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie cenowej, do momentu podpisania 
umowy. 

2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu naleŜy wnieść na rachunek bankowy 
Zamawiającego 
……………………………………………………………………………………….. 

3. Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ....................................................................... 
4. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy. 
5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi: 

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za naleŜycie wykonane. 

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu 
rękojmi za wady. 

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, okres 
ich obowiązywania nie moŜe być krótszy niŜ terminy wskazane w ust. 5. W przypadku 
zamiaru przedłuŜenia terminu wykonania przedmiotu umowy, skutkującego tym, Ŝe 
okres obowiązywania gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej byłby krótszy, aniŜeli 
terminy wynikające z ust. 5, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiającym takiej 
zmiany umowy, zobowiązany jest do przedłuŜenia okresu obowiązywania 
zabezpieczenia w taki sposób, by po zmianie umowy w zakresie terminu wykonania 
umowy, pokrywał się z terminem wynikającym z ust. 5 i przedłoŜenia Zamawiającemu 
dokumentu potwierdzającego takie przedłuŜenie. 

 
 
 

VIII.  Ubezpieczenie 
 

§ 16 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę, potwierdzającą zawarcie umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia OC architektów oraz inŜynierów budownictwa, zgodnie z 
rozporządzeniem ministra finansów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inŜynierów budownictwa (Dz. 
U. z 2003 r., nr 220, poz. 2174). 

2. Wymóg zawarcia umowy ubezpieczenia będzie uwaŜany za spełniony, jeśli Wykonawca, 
w momencie podpisania niniejszej umowy, przedłoŜy polisę obowiązkowego 
ubezpieczenia OC architektów oraz inŜynierów budownictwa, z okresem ubezpieczenia 
obejmującym pełny okres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wraz z 
potwierdzeniem opłacenia składki wynikającej z polisy. 

 
 

 
 
 



  Załącznik nr 8 do SIWZ                 

 8

IX. Kary umowne 
 

§ 17 
1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie 

zobowiązania, na niŜej opisanych zasadach.  
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o którym mowa w §1, w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust.1 , liczonej za 
kaŜdy dzień opóźnienia od dnia następnego, w którym upłynął wyznaczony termin 
wykonania przedmiotu umowy, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w 
okresie rękojmi za wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o 
którym mowa w § 12 ust.1, za kaŜdy dzień opóźnienia liczonego od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie 
Wykonawcy w wysokości  10% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1, 

4) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leŜących po jego stronie w 
wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeŜone kary 
umowne, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego 
odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający moŜe potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego  
w § 12 ust.1. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za kaŜdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 
1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 
2) za kaŜdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w kaŜdym z tych dni.  

 
 

X. Postanowienia ko ńcowe 
 

§ 18 
W sprawach nie uregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego.     
 

§ 19 
Obecna lub przyszła niewaŜność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy lub luka w 
umowie nie narusza skuteczności prawnej pozostałych postanowień. Nieskuteczne lub 
brakujące postanowienie naleŜy zastąpić regulacją, która z uwzględnieniem ekonomicznych 
punktów widzenia, najbardziej odpowiada woli Stron wyraŜonej przez tę umowę. 
 

 
§ 20 

1. śadna ze Stron nie ma prawa przenieść jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem 
niewaŜności.  

2. Brak zawiadomienia o zmianie adresu skutkować będzie uznaniem, iŜ doręczenie pod 
ostatnio znany adres jest skuteczne.  

3. Wszelkie spory wynikłe przy stosowaniu umowy rozstrzygać będą właściwe rzeczowo 
Sądy powszechne w Szczecinie. 
 

§ 21 
Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy na 
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego w szczególności w przypadku: 

1) wstrzymania prac projektowych przez Zamawiającego,  
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2) odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, uzgodnień z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę. 

3) gdy organ administracji budowlanej z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę nie 
wyda decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie wskazanym § 10 ust.1 pkt 2. 

 
 

§ 22 
1. Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość odstąpienia od umowy z powodu okoliczności,     

o których mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047, 1473). 

2. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo Sąd powszechny                     
w Szczecinie. 

3. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. 
zm.) i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie 
określonych w ww. ustawie. 

4. Wykonawca rezygnuje/nie wyraŜa zgody na rezygnację niepotrzebne skreślić z przysługującego 
mu prawa do ograniczenia udostępnienia ww. umowy w ramach dostępu do informacji 
publicznej z uwagi na prywatność osoby fizycznej, w zakresie jego imienia i nazwiska, 
zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) 

5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
niewaŜności.   

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla kaŜdej         
ze stron. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAMAWIAJ ĄCY:        WYKONAWCA:  
 

    

 
 
 

 


