
 

Część II SIWZ  

Wzór Umowy nr ….. 

zawarta w dniu ………….. r. w Gdańsku pomiędzy: 
Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku 
ul. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdańsk, NIP 957-00-27-503, REGON 190536641, 
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:  
…………………………………………… 
 
a ………………………………………….. 
NIP …………………………. , REGON ……………………………………., PESEL ……………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez: 
…………………………………………………. 
………………………………………………… 
 
w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020). 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: 
…………..……………………………………………..……………………………………………………………………………. zgodnie z 
treścią niniejszej umowy, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz złożoną ofertą 
przetargową. 

2. Przedmiot umowy obejmować będzie wykonanie prac projektowych opisanych w Części III SIWZ „Opis 
przedmiotu zamówienia” jak i tych, które okażą się konieczne z uwagi na specyfikę zadania, a nie 
zostały przewidziane w Części III SIWZ. 

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Zadanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, 
z zachowaniem terminów oraz należytej staranności. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do pełnienia nadzoru autorskiego nad 
inwestycją wykonywaną na podstawie zamawianej dokumentacji projektowej. Do  ustalenia  
zakresu   oraz  sposobu wykonywania  nadzoru  autorskiego  zastosowanie mają  odpowiednio 
przepisy  art. 20 ust. 4  oraz art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w stanie 
prawnym  na dzień zawarcia umowy. 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, iż część prac objętych umową wykona siłami podwykonawców. 
2. W terminie 7 dni kalendarzowych przed zamierzonym zatrudnieniem podwykonawców, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego 
przedstawiciela Wykonawcy kopie umów zawartych z podwykonawcami. 

3. W terminie o którym mowa w ust. 2, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, zmiany do umów 
zawartych z podwykonawcami. 

4. Jeżeli zażąda tego Zamawiający, Wykonawca dokona na podwykonawców cesji wierzytelności 
z tytułu wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy należnego mu od Zamawiającego, w części 
dotyczącej płatności na rzecz tych podwykonawców. Wykonawca wykona powyższe zobowiązanie w 
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zmiany podwykonawcy, 
na zasobach którego Wykonawca polegał wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, zmiana taka będzie dopuszczona, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie 
warunków w zakresie nie mniejszym niż podwykonawca wskazany na etapie postępowania o 
zamówienie publiczne. 



 

 

W sytuacji, gdy Wykonawca całość prac wykona własnymi siłami, zapisy §2 otrzymają brzmienie: 
 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, iż całość prac objętych umową wykona własnymi siłami. 
2. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność zatrudnienia 

podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym Zamawiającego ze stosownym 
wyprzedzeniem, celem uzyskania jego pisemnej i uprzedniej akceptacji dla zakresu prac jak i osoby 
podwykonawcy. 

3. Jeżeli zajdzie konieczność zatrudnienia podwykonawcy prac, których charakter mieści się swoim 
zakresem w żądanym w postępowaniu o udzielenie zamówienia warunku wykazania posiadania 
zdolności technicznej lub zawodowej, zmiana taka będzie dopuszczona,  jeśli podwykonawca 
wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany  na etapie postępowania o 
zamówienie publiczne.  

4. W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia uzyskania akceptacji Zamawiającego dla zakresu 
podwykonawstwa i osoby podwykonawcy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów 
zawartych z podwykonawcami, poświadczone za zgodność przez uprawnionego przedstawiciela 
Wykonawcy. 

5. W terminie o którym mowa w ust. 4, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu, poświadczone za 
zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy, zmiany do umów 
zawartych z podwykonawcami. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z podwykonawcami umów cesji wierzytelności, 
przysługujących mu względem Zamawiającego z tytułu wykonania niniejszej umowy w zakresie prac 
zleconych tym podwykonawcom, jeżeli cesji zażąda Zamawiający. Wykonawca wykona 
zobowiązanie określone w zdaniu poprzedzającym w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 
otrzymania żądania Zamawiającego. 

§ 3 

1. Strony ustalają, że Zadanie zostanie zrealizowane w terminie ……………………………………                                           
, z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Nadzór autorski wykonywany będzie od dnia wskazanego w powiadomieniu o rozpoczęciu budowy 
do dnia wskazanego jako dzień zakończenia budowy w powiadomieniu o zakończeniu budowy. 
Przewidywany termin wykonywania robót budowlanych prowadzonych w oparciu o dokumentację 
projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy – rok 2018/2019. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie wykonania 
Zadania będącego przedmiotem niniejszej umowy, w tym do uczestniczenia w naradach roboczych w 
terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu opracowania określone w § 1 ust. 1, 
w terminie wcześniejszym o 12 dni roboczych niż ustalony w § 3 ust. 1 

3. Zamawiający w terminie 12 dni roboczych dokonuje sprawdzenia i przedstawia uwagi lub akceptację 
przedłożonych materiałów. 

4. Z odbioru dokumentacji stanowiącej podstawę dla dokonania odbioru zadania sporządzony zostanie 
protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę, który zawierać będzie wszystkie 
ustalenia poczynione w trakcie odbioru, w tym stan wykonania Zadania, ewentualne wady i braki, bądź 
też stwierdzenia dotyczące wykonania Zadania.  

5. Jeżeli w toku czynności odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone braki lub wady, Zamawiający 
wyznacza termin usunięcia wad i uzupełnienia braków; fakt usunięcia wad i uzupełnienia braków 
zostanie stwierdzony protokolarnie. 



 

 

6. Jeżeli w toku kolejnych czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 
gotowości do odbioru z powodu niezrealizowania prac lub nieusunięcia wad, to Zamawiający odmówi 
odbioru z winy Wykonawcy i będzie miał prawo naliczyć kary umowne określone w §13 ust. 1 lit. a) lub 
b) do czasu bezusterkowego odbioru zadania, z zastrzeżeniem postanowień §13 ust. 3. 

7. Podpisanie protokołu odbioru dokumentacji oraz przekazanie Zamawiającemu dokumentu 
urzędowego stanowi podstawę do wystawienia faktury w myśl postanowień § 10. 

8. Rozliczenie za czynności wykonywane w ramach nadzoru autorskiego odbędzie się jednorazowo po 
zakończeniu realizacji prac na podstawie dokumentacji projektowej (oddzielnie dla każdego odcinka). 

9. W przypadku realizacji części prac objętych dokumentacją projektową, rozliczenie nadzoru autorskiego 
będzie częściowe. Koszt udziału nadzoru autorskiego zostanie uznany procentowo odpowiednio do 
procentu ilości zrealizowanych robót. 

10. Podstawę do wystawienia faktury stanowić będzie stosowny protokół potwierdzający 
przeprowadzenie nadzoru autorskiego.  
 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu opracowania określone w § 1 ust. 1, 

w terminie ustalonym w § 4 ust. 2 niniejszej umowy wraz z: 
a) kompletem wymaganych pozytywnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych 

w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 
2013r, Nr 1409 ze zm.) i przepisów wykonawczych do tej ustawy oraz kompletem pozytywnych 
opinii, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z przepisów szczegółowych (w zakresie 
ochrony środowiska, p.poż., bezpieczeństwa i higieny pracy), w tym ustawy z dnia 18 lipca 
2001r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2005 r., Nr 239, poz.2019 ze zm.) i przepisów wykonawczych 
do tej ustawy, 

b) uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, wynikającym z ustawy z 
dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 ze 
zm.), 

c) wykazem opracowań prac projektowych oraz pisemnym oświadczeniem Wykonawcy, iż są one 
wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi 
oraz, że są kompletne z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

d) pisemnym oświadczeniem Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, iż w procesie projektowym 
uwzględnił cykl życia produktu. 

2. W razie stwierdzenia, przez właściwy organ zatwierdzający projekt budowlany naruszeń zgodności 
tego projektu z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z art. 35 Prawa budowlanego, 
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wskazanych nieprawidłowości w ramach wynagrodzenia 
określonego niniejszą umową, w terminie określonym przez ten organ. Powyższe zobowiązanie 
dotyczy również pozostałych opracowań objętych niniejszą umową, a wymagających uzyskania przez 
Zamawiającego odrębnych decyzji określonych przepisami szczególnymi. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach umowy do ewentualnej zmiany rozwiązań technicznych jeżeli 
wynikały one będą z zapisów decyzji administracyjnych bądź uzgodnień uzyskanych po terminie 
dokonania odbioru dokumentacji technicznej przez Zamawiającego. 

 
§ 6 

1. Przedstawicielem Zamawiającego w odniesieniu do robót objętych umową jest ………., który zostaje 
jednocześnie upoważniony do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego w imieniu Zamawiającego. 

2. Osobą uprawnioną do roboczych kontaktów w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy będzie: 
……………………………………………… 

3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2 może nastąpić za pisemną informacją dla strony przeciwnej. 
Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. 



 

§ 7 
1. Wykonawca przy wykonywaniu prac będących przedmiotem niniejszej umowy jest zobowiązany do 

zapoznania się i do ewentualnego wykorzystania dokumentacji wymienionej w Części III SIWZ „Opis 
przedmiotu zamówienia” (OPZ). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępnienia Wykonawcy wszelkich posiadanych 
materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, których nie można uzyskać z innych 
ogólnodostępnych źródeł, w tym m.in. logotypu RZGW w Gdańsku. 

3. Wykonawca korzystający z dokumentów, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, zobowiązany jest 
respektować osobiste prawa autorskie, a także do zwrotu udostępnionych dokumentów. Wykonawca 
może zachować jedną kopię tych dokumentów wyłącznie dla celów archiwalnych. Dalsze powielanie 
i wykorzystywanie jest zabronione bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

4. Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy 
nie będą, z wyjątkiem przypadków gdy będzie to konieczne w celu wykonania Umowy, publikowane 
lub ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 8 

5. Miejscem przekazania przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego  RZGW w Gdańsku. 
6. Przedmiot umowy zostanie wykonany i przekazany w wersji pisemnej i cyfrowej (na płycie CD/DVD)  

w ilościach i zakresach określonych w opisie przedmiotu zamówienia.  
 

§ 9 
 

1. Kwotę zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 8 % ceny ofertowej (wartość brutto) 
określonej w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, tj. .................................... zł, 
(słownie: .........................................................................). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy  
w formie …………………… 

3. Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być przeznaczona na pokrycie roszczeń 
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz na pokrycie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady. 

4. 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwolnione w ciągu 30 dni po podpisaniu protokołu 
potwierdzającego przeprowadzenie nadzoru autorskiego, 30% kwoty zabezpieczenia przewidziane jest 
na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone Wykonawcy nie później niż w 15 
dniu po upływie okresu rękojmi za wady, z zastrzeżeniem § 11. 

5. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wygaśnięcia ważności gwarancji 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić nowy dokument gwarancji a w razie nie przedstawienia 
Zamawiający ma prawo potrącić z rachunku za wykonanie umowy zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości podanej w umowie, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

6. Strony postanawiają, że w przypadku, jeśli Wykonawca nie wykona swoich obowiązków należytego 
wykonania umowy a obowiązki te wykona zastępczo Zamawiający przeznaczając na ten cel 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, to będzie on miał prawo wykorzystać na ten cel także 
odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym były przechowywane pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku. 

7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia roszczeń z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

 
 



 

§ 10 
1. Z tytułu realizacji przedmiotu umowy , strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe na …………………. zł 

brutto (słownie: …………………………….), wraz z  należnym  podatkiem VAT,  

w tym za : 
1.1 wykonanie dokumentacji technicznej w części 1 …..; cena brutto ………… zł (słownie: 

……………………), wraz z należnym podatkiem VAT,  w tym: 
 

a) Pierwsza transza za prace przygotowawcze i projektowe w kwocie: do 40% kwoty określonej w 

pkt 1.1; wartość pierwszej transzy …………………………..zł (słownie:…………………………) 

wraz z należnym podatkiem VAT. 

b) Druga transza za uzyskane decyzje/ pozwolenia administracyjne w kwocie uzależnionej od 

wartości w pkt a), przy założeniu, iż łączna wartość pierwszej i drugiej transzy wynosi 80% 

kwoty określonej w pkt 1.1; wartość drugiej transzy …………………………..zł 

(słownie:…………………………) wraz z należnym podatkiem VAT. 

c) Trzecia transza za nadzór autorski w kwocie: 20% kwoty określonej w pkt 1.1; wartość trzeciej 

transzy …………………………..zł (słownie:…………………………) wraz z należnym podatkiem VAT. 

 

1.2 wykonanie dokumentacji technicznej w części 2 …..; cena brutto ………… zł (słownie: 
……………………), wraz z należnym podatkiem VAT,  w tym: 

 
a) Pierwsza transza za prace przygotowawcze i projektowe w kwocie: do 40% kwoty określonej w 

pkt 1.2; wartość pierwszej transzy …………………………..zł (słownie:…………………………) 

wraz z należnym podatkiem VAT. 

b) Druga transza za uzyskane decyzje/ pozwolenia administracyjne w kwocie uzależnionej od 

wartości w pkt a), przy założeniu, iż łączna wartość pierwszej i drugiej transzy wynosi 80% 

kwoty określonej w pkt 1.2; wartość drugiej transzy …………………………..zł 

(słownie:…………………………) wraz z należnym podatkiem VAT. 

c) Trzecia transza za nadzór autorski w kwocie: 20% kwoty określonej w pkt 1.2; wartość trzeciej 

transzy …………………………..zł (słownie:…………………………) wraz z należnym podatkiem VAT. 

 

1.3 wykonanie dokumentacji technicznej w części 3 …..; cena brutto ………… zł (słownie: 
……………………), wraz z należnym podatkiem VAT,  w tym: 

 
a) Pierwsza transza za prace przygotowawcze i projektowe w kwocie: do 40% kwoty określonej w 

pkt 1.3; wartość pierwszej transzy …………………………..zł (słownie:…………………………) 

wraz z należnym podatkiem VAT. 

b) Druga transza za uzyskane decyzje/ pozwolenia administracyjne w kwocie uzależnionej od 

wartości w pkt a), przy założeniu, iż łączna wartość pierwszej i drugiej transzy wynosi 80% 

kwoty określonej w pkt 1.3; wartość drugiej transzy …………………………..zł 

(słownie:…………………………) wraz z należnym podatkiem VAT. 

c) Trzecia transza za nadzór autorski w kwocie: 20% kwoty określonej w pkt 1.3; wartość trzeciej 

transzy …………………………..zł (słownie:…………………………) wraz z należnym podatkiem VAT. 

 
 

2. Ryzyko prawidłowości ustalenia kosztów wykonania Zadania obciąża Wykonawcę. 

3. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w okresie realizacji robót wykonywanych na 

poszczególnych odcinkach na podstawie prac projektowych stanowiących przedmiot niniejszej umowy 



 

wypłacone będzie po zakończeniu robót budowlanych realizowanych na podstawie każdej z trzech  

dokumentacji. Z uwzględnieniem zapisów § 4 ust. 8. 

4. Dopuszcza się częściowe fakturowanie za wykonane rodzaje prac zgodnie z §10 pkt. 1.1 , 1.2, 1.3 

       (za roboty przygotowawcze, przekazanie dokumentacji wraz z kompletem dokumentów, uzyskane   

       decyzje/pozwolenia administracyjne). 

5. Podstawą do zapłaty faktur częściowych będą podpisane przez Strony protokoły odbioru prac bez 
zastrzeżeń, zgodnie z postanowieniami §4. 

6. Strony zgodnie ustalają, że w sytuacji określonej w § 10 ust. 4, faktura za wykonanie nadzoru 
autorskiego nie może być niższa niż 20% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1., z 
zastrzeżeniem § 4 ust.9. 

7.  Wypłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego faktury VAT na rachunek 
Wykonawcy. 

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek. 

10. Wierzytelności Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie mogą służyć jako zabezpieczenie jego 
istniejących i przyszłych zobowiązań wobec osób trzecich (np. jako zabezpieczenie kredytu). 
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej 
umowy na osoby trzecie. 

§ 11 

1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w dokumentacji     
technicznej i strony postanawiają, że termin rękojmi za wady kończy się wraz z upływem 
odpowiedzialności wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych będących 
przedmiotem niniejszej umowy. 
2.  Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonane prace projektowe na okres do dnia wygaśnięcia   
rękojmi za wady robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji określonej w § 1 umowy. 
3.  Warunki gwarancji jakości: 

a)  Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 
b)  roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone także po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed 
upływem tego terminu Zamawiający zawiadomi Wykonawcy o istnieniu wady, 
c)  o istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcy na piśmie. 

 

§ 12 

1. Strony uzgadniają, że wszelkie prawa autorskie, w szczególności autorskie prawa majątkowe związane 
z przekazanymi produktami, przechodzą w całości na Zamawiającego w dniu ich przekazania, w ramach 
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie. 

2. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do wyników prac, o których mowa w ust. 1, obejmuje 
wszystkie znane w chwili zawarcia umowy pola eksploatacji, a w szczególności:  

1) utrwalanie, kopiowanie, w tym wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych, 

2) wystawianie lub publiczną prezentację (również na ekranie), w tym podczas seminariów 
i konferencji, 

3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-
wizualnych i komputerowych, 



 

4) prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania 
poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację, tłumaczenie na różne języki, 
zmianę barw, okładek, wielkości i treści całości lub ich części, 

5) publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej 
albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe 
i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję 
komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM, a także 
poprzez łącza telekomunikacyjne oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji. 

3. Wykonawca przenosi także na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa 
autorskiego do dzieła powstałego w toku realizacji niniejszej umowy.  

4. Autorskie prawa osobiste pozostają przy Wykonawcy. 
5. W wypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji umowy podwykonawcom, Wykonawca uzyska od 

nich przeniesienie majątkowych praw autorskich na swoją rzecz wraz z prawem do ich dalszego 
przeniesienia, według zasad określonych w niniejszym paragrafie i przeniesie te prawa 
na Zamawiającego. Zamawiający nie odpowiada wobec podwykonawców za ewentualne roszczenia 
z tytułu praw autorskich. Nie odpowiada również za takie roszczenia podwykonawców wobec 
Wykonawcy. 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, oryginały oświadczeń w wersji papierowej podwykonawców 
o przyjęciu przez nich do wiadomości postanowień ustępu poprzedzającego oraz oryginały 
ich oświadczeń zawierające ich pisemne zgody na przeniesienie na Wykonawcę, a potem 
na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do utworów wytworzonych przez podwykonawców 
w zakresie określonym w niniejszej umowie, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia z nimi 
umów, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia. 

§ 13 

1. Strony ustalają następujące zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
umowy: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia upływu terminu realizacji całości 
Zadania,  

b) za zwłokę  w usunięciu ujawnionych wad w dokumentacji projektowej, w wysokości 0,1 % kwoty 
wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego 
na ich usunięcie, 

c) za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §10 ust. 1 za całość Zadania. 

d) za niestawienie się Wykonawcy, w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego, na spotkanie w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie w składzie umożliwiającym podjęcie wiążących 
decyzji  w sprawie zagadnień przewidzianych na spotkaniu, w wysokości 800 zł.  

e) za nieudzielenie wyjaśnień ((odpowiedzi na pytania) w trakcie postępowania przetargowego na 
roboty budowlane, realizowane na podstawie dokumentacji projektowej, we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie ( nie krótszym  2 dni robocze ), w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki. 

f) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy  
o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary 
umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez 
Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników 
świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) 
obliczane jako iloczyn liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono 
przedmiotowego wymogu i ilości osób poniżej liczby wymaganych Pracowników świadczących 
usługi na podstawie umowy o pracę wskazanej przez Wykonawcę w wykazie lub Zamawiającego 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 



 

2. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  §10 ust. 1. 
 

3. Na wypadek, gdyby szkoda powstała w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
przewyższała wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości faktycznie poniesionej szkody na zasadach ogólnych 
kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający może odstąpić bez wypowiedzenia od umowy, jeżeli Wykonawca: 
a) nie przystąpił do realizacji umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy lub 

przerwał realizację przedmiotu umowy na okres dłuższy niż 30 dni kalendarzowych, 
b) nie realizuje postanowień umowy z należytą starannością. 

 
§ 14 

1. Usługa wymieniona w Części III SIWZ - Opisu przedmiotu zamówienia będzie świadczona przez osoby 
wymienione w załączniku nr 2 do umowy -  wykaz pracowników, którzy zostali wskazani przez 
Wykonawcę i/lub Podwykonawcę.  

2. Wykonawca oświadcza, że osoba/y wykonujące czynności administracyjno – biurowe w trakcie 
realizacji zamówienia będzie/ą zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks 
pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.). 
Powyższe wymaganie nie dotyczy prac wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową 
działalność gospodarczą. 

3. W terminie 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy, Wykonawca przedłoży listę osób 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, o których mowa w ust. 2. 

4. Wykaz pracowników może ulegać zmianie w sytuacji fluktuacji kadr, przy czym Wykonawca 
zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aktualizacji wykazu Pracowników w terminie 3 
dni roboczych po zajściu ewentualnych zmian. 

5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, Wykonawca  
lub Podwykonawca zobowiązuje się przedłożyć kopię umów o pracę zawartych z pracownikami, o 
których mowa w ust 1. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o 
ochronie danych osobowych (tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Zaświadczenie właściwego 
oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na 
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy. 

6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii dokumentów, o których mowa w ust. 5 
będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi 
na podstawie umowy o pracę. 

 
§ 15 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności i są 
dopuszczalne tylko w granicach uregulowań art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1020) i w warunkach opisanych w Części I SIWZ. 

                                                           
1
 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 

anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowania przez składającego pod kątem przepisów ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami 
ww. ustawy. 



 

§ 16 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się udostępnić lub wydać wszelkie 
dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. 

§ 17 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, 
opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość przedmiotu umowy (brutto), ważnej przez cały 
okres realizacji umowy. 

§ 18 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy. 

§ 19 

W sprawach, nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu 
cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe ze względu na przedmiot umowy. 

§ 20 

Ewentualne spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 21 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

§ 22 

Integralną częścią niniejszej umowy stanowi: 
1. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
2. Wykaz pracowników 
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
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