
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY DO 

Regulaminu  konkursu 

na opracowanie  

koncepcji architektoniczno - urbanistycznej wielofunkcyjnej hali sportowej w Bytomiu 

jako część Zadania 

„Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w Bytomiu” 

w ramach inwestycji 

„Zaprojektowanie i budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy ulicach Olimpijskiej i 

Piłkarskiej w Bytomiu” 

 

 

Zamawiający w niniejszym Załączniku wskazuje istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, zawieranej w wyniku negocjacji 

prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki z autorem wybranej pracy konkursowej na 

podstawie art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Uczestnik, z którym zostanie 

zawarta Umowa, zwany jest w niniejszych postanowieniach umowy „Wykonawcą” lub „Stroną”. 

 

I. PRZEDMIOT UMOWY 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie Opracowania Pokonkursowego dla zadania 

inwestycyjnego „Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnej hali sportowej przy ul. Olimpijskiej w 

Bytomiu” składającego się z następujących etapów:  

1.1. ETAP I: 

a) opracowanie i wykonanie studium kompozycyjno-przestrzennego dla 

planowanej inwestycji zgodnie z zapisem Miejscowym Planem 

Zagospodarowania przestrzennego  

b) opracowanie i wykonanie  koncepcji pokonkursowej (3 egz.) dla celów 

uzgodnienia rozwiązań projektowych, uwzględniającej ewentualne zalecenia 

Sądu Konkursowego i sugestie Zamawiającego oraz dla celów pozyskania 

zapewnień i warunków technicznych dostawy oraz odbioru mediów 

- dokumentacja zostanie sporządzona w 3 egzemplarzach w formie pisemnej 

oraz na nośniku elektronicznym w 1 egzemplarzu w formatach: tekstowy w 

.doc i .pdf, rysunkowy w .pdf i .dwg, 

1.2. ETAP II:   

a) opracowanie inwentaryzacji i dokumentacji stanu istniejącego w zakresie architektury, 

konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych w zakresie niezbędnym dla 

sporządzenia nowej dokumentacji, 

b) opracowanie inwentaryzacji istniejącej zieleni, projektu zieleni oraz nasadzeń 

zastępczych,  

c) opracowanie opinii, opracowanie wielobranżowego projektu zagospodarowania terenu i 

wielobranżowego projektu budowlanego wraz z informacją BIOZ (6 egz.) oraz uzyskanie 

wymaganych przepisami niezbędnych sprawdzeń, uzgodnień i zatwierdzeń, 



d) Wykonanie  ZZK, wyceny inwestycji na bazie kosztorysów inwestorskich w oparciu 

o projekt budowlany potwierdzającej i gwarantującej realizację robót budowlanych w 

ramach posiadanego budżetu 

e) - złożenie w imieniu Zamawiającego do Wydziału Architektury Urzędu Miasta w Bytomiu 

kompletnego wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę  

- łącznie zwane Dokumentacją Projektową. Dokumentację Projektowa zostanie sporządzona 

w 6 egzemplarzach w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym w 1 egzemplarzu w 

formatach: tekstowy w .doc i .pdf, rysunkowy w .pdf i .dwg, 

1.3. ETAP III:  

a) uzyskanie prawomocnej  (ostatecznej) decyzji pozwolenia na budowę.  

b) W razie potrzeby składanie dalszych  wniosków na decyzje zamienne lub na 

decyzje obejmujące dodatkowe zakresy.  

1.4. ETAP IV:   

a) wykonanie Projektów Wykonawczych właściwej dokumentacji, dokonywanie 

skutecznych zgłoszeń wykonywania robót budowlanych na zakresy  nie 

wchodzące w skład Projektu Budowlanego, a których wykonanie jest konieczne 

do zrealizowania przedmiotu umowy (w szczególności dotyczy przyłączy),  

b) wykonanie Projektów Wykonawczych w  podziale na poszczególne branże robót 

(i/lub ewentualne etapy inwestycyjne), obejmujących w szczególności, między 

innymi elementy 

 projekty architektoniczno-budowlane,  

 projekty konstrukcji,  

 projekty drogowe,  

 projekty instalacji, w tym m.in.: projekty instalacji c.o. oraz c.w.u. 

wraz z węzłem cieplnym, projekty instalacji ciepła i chłodu 

technologicznego, projekty instalacji dla pomp ciepła, gruntowych 

wymienników ciepła, oraz innych specjalistycznych systemów OZE, 

 projekty przyłączy, sieci i instalacji kanalizacji deszczowej oraz 

sanitarnej, 

 projekty przyłączy, sieci i instalacji wodociągowej,  

 projekty przyłączy, sieci i  instalacji elektrycznych w pełnym zakresie, 

 projekty przyłączy, sieci i instalacji urządzeń gazu ziemnego;  

 projekty przyłączy, sieci i instalacji urządzeń ciepłowniczych;  

 projekty instalacji wentylacji i klimatyzacji,  

 projekty instalacji teletechnicznych,  

 projekty instalacji niskoprądowych, sieci komputerowych, 

teletechnicznych w tym m.in. BMS, ESOK, AKPiA,  

 projekty systemów ppoż. - DSO, SAP, SSP,  

 projekty instalacji strukturalnych, nagłośnienia, instalacji 

projekcyjnych, audiowizualnych,  

 projekty oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,  

 projekty pozostałych instalacji, odpowiednio do wymagań 

wynikających z przepisów, projekty sieci infrastruktury technicznej 



uzbrojenia terenu, odpowiednio do wymagań wynikających z 

przepisów,  

 projekty elementów zagospodarowania terenu i małej architektury 

dla obszaru opracowania,  

 inne specjalistyczne projekty instalacji i sieci (np. oświetlenie terenu, 

iluminacja obiektów),  

 opracowanie przedmiarów robót, 

 aranżacja wnętrz 

  inne specjalistyczne projekty instalacji i sieci (np. oświetlenie terenu, 

iluminacja obiektów),  

-  dokumentacja wskazana w pkt. a) i b)  zostanie sporządzona w 6 

egzemplarzach w formie pisemnej  

c) Aktualizacja wykonanego jw ETAPI-e II ZZK, wyceny inwestycji na bazie 

kosztorysów inwestorskich w oparciu o projekt budowlany potwierdzającej i 

gwarantującej realizację robót budowlanych w ramach posiadanego budżetu 

d) opracowanie i wykonanie przedmiarów robót stanowiących podstawę do wycen 

oferentów robót budowlanych 

e) przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym założeń wyjściowych do 

kosztorysowania oraz opracowanie kosztorysów inwestorskich 

f) opracowanie i wykonanie  specyfikacji wyposażenia obiektów w urządzenia i stały 

sprzęt zgodnie z wymogami wraz z szacunkowym kosztem, umożliwiającej zakup 

wyposażenia w sprzęt, zgodnie z procedurami Ustawy Prawo zamówień 

publicznych,  

g) opracowanie i wykonanie  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych dla wszystkich robót budowlanych przewidzianych do zrealizowania 

w ramach Zadania 

- dokumentacja wskazana w pkt. od c) do  g)  zostanie sporządzona w 6 

egzemplarzach w formie pisemnej oraz na nośniku elektronicznym w 1 egzemplarzu 

w formatach: tekstowy w .doc i .pdf, rysunkowy w .pdf i .dwg  

1.5. ETAP V:     

a) pełnienie nadzoru autorskiego na zasadach określonych niniejszą umową.  

2. Opracowanie Pokonkursowe obejmować będzie kompletny zakres niezbędny i wystarczający dla 

wykonania przedsięwzięcia inwestycyjnego będącego Przedmiotem Umowy oraz uzyskanie w 

imieniu własnym lub w Zamawiającego wymaganych przepisami obowiązującego prawa 

niezbędnych sprawdzeń, decyzji, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń. 

3. Przedmiot umowy ma spełniać warunki wskazane w szczegółowym opisie przedmiotu Konkursu. 

Opracowanie Pokonkursowe, na którą składają się opracowania projektowe i materiały, o których 

mowa powyżej oraz inne dokumenty formalno-prawne i projektowe niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej 

przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca oświadcza, że zapoznał 

się z wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, 

bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

Wykonawca oświadcza, że posiada zaplecze techniczne, organizacyjne i finansowe, w 

szczególności w postaci odpowiednich środków finansowych, rzeczowych, zespół fachowców 

oraz wiedzę i doświadczenie konieczne do wykonywania przedmiotu umowy ze starannością  



wymaganą przy tego  rodzaju pracach projektowych oraz posiada wszystkie niezbędne 

uprawnienia do  realizacji przedmiotu umowy.  

§ 2. 

NADZÓR AUTORSKI  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia czynności nadzoru autorskiego w zakresie 

wynikającym z Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.  

2. W ramach sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania 

w szczególności następujących czynności: 

a) kontroli w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z Dokumentacją Projektową; w przypadku dopuszczenia przez 

Zamawiającego w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego na roboty budowlane, 

zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w 

dokumentacji projektowej – kontrolować parametry tych materiałów i urządzeń oraz ich 

równoważność, 

b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do tych 

przewidzianych w projekcie/dokumentacji, 

c) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w 

toku realizacji tych robót, 

d)  sporządzania dodatkowych rysunków, jeżeli dokumentacja projektowa w niedostatecznym 

stopniu wyjaśnia rozwiązania techniczne, 

e)  udziału  cotygodniowych Radach Budowy  oraz udziału w naradach technicznych, w których  

obecność  projektanta(-ów) na budowie oraz w siedzibie Zamawiającego będzie wynikać z 

uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub występującego w jego 

imieniu inspektora nadzoru, 

f)  uczestnictwa w odbiorze  końcowym inwestycji. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością 

wskazaną w ust.2.  oraz na każde wezwanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. 

4. Nadzór autorski będzie wykonywany przez 36 miesięcy liczonych od momentu podpisania Umowy 

na  robóty budowlane wykonania hali sportowej na podstawie Opracowania Pokonkursowego  do 

zakończenia budowy i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów. W 

przypadku upłynięcia okresu wskazanego w zdaniu pierwszym, kiedy roboty budowlane nie będą 

zakończone i Zamawiający nie będzie posiadał ostatecznej  decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

obiektu, Strony zobowiązują  się do podpisania odrębnej umowy na dalsze pełnienie przez 

Wykonawcę nadzoru autorskiego za wynagrodzeniem nie większym niż 1/36 wysokości 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt. e  za każdy kolejny miesiąc pełnienia nadzoru 

autorskiego.  

5. W sytuacji kiedy roboty budowlane nie zostaną rozpoczęte w terminie do dnia 01.01.2020 r. 

Zamawiający wypłaci Wykonawcy  wynagrodzenie w wys. 5.% wartości wynagrodzenia 

określonego w § 5 ust. 1 pkt. e Umowy tytułem gotowości do wykonywania nadzoru autorskiego. 

W pozostałym  zakresie Wykonawcy nie przysługuje dalsze wynagrodzenie z tytułu pełnienia 

nadzoru autorskiego,  jak również żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.  

6. Wynagrodzenie za nadzór autorski obejmuje również sprawowanie nadzoru autorskiego nad 

robotami wskazanymi w art. 67 ust. 1 pkt 6,  w tym prac wykonywanych na podstawie zmian 

umowy w trybie art. 144 Prawa Zamówień Publicznych.  



7. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa lub jej część zostanie wykonana przez 

podwykonawcę/podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonywania 

nadzoru autorskiego odpowiednio przez osobę/y, które opracowały dokumentację projektową. 

Ustanie stosunku pracy lub innej umowy z autorem/autorami dokumentacji nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zapewnienia wykonywania nadzoru autorskiego. 

8. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego, w tym koszty przejazdów na 

miejsce wykonywania robót budowlanych, ponosi Wykonawca. 

9. Wykonawca w ramach wykonywania nadzoru autorskiego nie może podejmować bez uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego decyzji, które miałyby wpływ, w szczególności na 

zakres wykonywanych robót oraz wysokość wynagrodzenia. 

 

II. OBOWIĄZKI WYKONAWCY  

 

§ 3. 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

 

1. Wykonawca jest  zobowiązany do wykonania Umowy z dołożeniem najwyższej staranności, 

zgodnie z najlepszymi standardami zawodowymi i zasadami etyki zawodowej oraz zobowiązany 

będzie zapewnić, że Opracowanie Pokonkursowe  stanowiące Przedmiot Umowy będzie 

przewidywać stosowanie wyłącznie dopuszczonych do obrotu wyrobów oraz będzie sporządzone 

wyłącznie przez osoby legitymujące się wszelkimi uprawnieniami i kwalifikacjami, wymaganymi 

przez obowiązujące przepisy prawa oraz przez Zamawiającego, których uprawnienia i kwalifikacje 

potwierdzone zostaną właściwymi dokumentami. Wykonawca we własnym zakresie i na własne 

ryzyko będzie zobowiązany weryfikować obowiązujący stan prawny w całym okresie wykonania 

Umowy.  

2.  Wykonawca oświadcza, iż dysponuje zespołem projektowym składającym się co najmniej 

z następujących osób: 

a) dwoma projektantami  w specjalności architektonicznej, który posiada 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

obejmujące projektowanie bez ograniczeń w specjalności architektonicznej lub 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie: 

- Uprzednio obowiązujących przepisów zgodnie z wymogami art. 12 ust 1 pkt 1 

w zw. z art.. 104 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2010 

r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub 

- Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z 

późn. zm.) lub 

- Ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach Unii Europejskiej (Dz. u. z 2008 r., nr 63, poz. 394); 

b) dwoma projektantami w specjalności konstrukcyjno- budowlanej, który posiada 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

obejmujące projektowanie bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie: 



- Uprzednio obowiązujących przepisów zgodnie z wymogami art. 12 ust 1 pkt 1 w 

zw. z art.. 104 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2010 r. nr 

243, poz. 1623 z późn. zm.) i/lub 

- Ustawy z dnia 15.12.2000 r. o  samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.) 

i/lub 

- Ustawy z dnia 18.03.2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach Unii Europejskiej (Dz. u. z 2008 r., nr 63, poz. 394 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek wykazania równoważności posiadanych uprawnień przez 

odpowiednie organy do tego uprawnione. 

 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie będzie w szczególności zobowiązany 

do: 

a. dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy 

zgłoszeń i zawiadomień do odpowiednich organów, instytucji, osób; 

b. dokonywania zgłoszeń robót budowlanych na podstawie wykonywanej  przez siebie 

dokumentacji, w szczególności wykonanie przyłączy 

c. uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych do wykonania Umowy, w tym 

wykonania prac projektowych, decyzji, zezwoleń, zgód, potwierdzeń, opinii, uzgodnień i 

stanowisk organów administracji i innych właściwych podmiotów, instytucji i osób, w zakresie 

umożliwiającym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę przez Zamawiającego, 

d. uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę w imieniu Zamawiającego  

e. po protokolarnym odbiorze końcowym ostatniego z ETAPÓW Opracowania  Pokonkursowego w 

zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy  dokonania aktualizacji kosztorysu 

inwestorskiego na każde wezwanie Zamawiającego w terminach przez niego określonych. 

4.  Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w umowie będzie zobowiązany w toku 

wykonywania Opracowania Pokonkursowego  oraz w ramach świadczenia usług nadzoru autorskiego, 

do wprowadzenia do Dokumentacji Projektowej,  Dokumentacji Wykonawczej i innych dokumentów  

wskazanych w § 1 ust. 1 Umowy  wszelkich zmian, które okażą się konieczne w związku z przebiegiem 

postępowań administracyjnych, w tym w szczególności w związku z wezwaniami odpowiednich 

organów, innych instytucji, osób lub w wyniku zmiany przepisów prawa, w terminach określonych w 

ww. wezwaniach lub wskazanych przez Zamawiającego. 

5. W okresie obowiązywania Umowy Wykonawca będzie miał obowiązek:  

 a)  wyjaśniać wszelkie wątpliwości Zamawiającego odnośnie sporządzanych projektów i 

przyjmowania rozwiązań, w terminach wskazanych przez Zamawiającego:  

b) niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich istotnych okolicznościach mogących 

mieć wpływ na terminy wykonania Umowy lub koszty wykonania przedmiotu Umowy albo przyszłe 

koszty realizacji inwestycji; 

c) stosować i proponować najkorzystniejsze dla Zamawiającego rozwiązania z punktu widzenia 

ekonomicznego i technicznego;  

d)  udzielania wyjaśnień, na każde żądanie Zamawiającego,  co do treści Opracowania 

Pokonkursowego w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych.  

6. Wykonawca zapewnia, że Opracowanie Pokonkursowe  w tym jej poszczególne elementy 

wskazane w § 1 Umowy, będą rezultatem pracy twórczej Wykonawcy i nie będą naruszały praw 

autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będą wolne od innych wad prawnych i 



fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca 

zapewnia, że Opracowanie Pokonkursowe, w tym jej poszczególne elementy wskazane w § 1 Umowy, 

nie będą naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie do Opracowania 

Pokonkursowego nie będą ograniczone w zakresie objętym niniejszą Umową.   

7.  Opracowanie Pokonkursowe  w swojej treści nie może określać technologii robót, materiałów 

i urządzeń bądź opisywać przedmiot zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję.  

8. Zamawiający dopuszcza wskazanie w Opracowaniu Pokonkursowym  na znak towarowy, przedmiot 

chroniony patentem lub pochodzenie z uzasadnionych względów technologicznych, ekonomicznych 

lub organizacyjnych. W takim przypadku Wykonawca zobligowany jest  do wskazania parametrów 

równoważności w formie tabeli równoważności wskazującej na specyfikę wszystkich 

zaproponowanych znaków towarowych, przedmiotów chronionych patentem i innych rozwiązań, 

bezpośrednio wskazujących na pochodzenie.  

 

III. TERMIN REALIZACJI  PRZEDMIOTU UMOWY  

§ 4. 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w terminach określonych poniżej  

w zakresie realizacji kompletnego Opracowania Pokonkursowego, uzyskania ostatecznego 

pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego zgodnie z § 2 Umowy.  Wykonawca  

będzie realizował Przedmiot Umowy etapami tj.:  

a) ETAP  I wskazany w § 1 ust.1 pkt. 1.1. Umowy  –w terminie do 2 miesięcy  od zawarcia 

umowy,   

b) ETAP  II wskazany w § 1 ust. 1 pkt. 1.2. Umowy –w terminie do 6 miesięcy  od zawarcia 

Umowy, 

c) ETAP III wskazany w § 1 ust. 1 pkt.1.3 Umowy -w terminie do 65 dni od potwierdzenia przez 

Zamawiającego  dostarczenia przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej wskazanej w 

ETAPIE II Umowy poprzez podpisanie Protokołu Przekazania,  

d)  ETAP IV wskazany w § 1 ust. 1 pkt.1.4 Umowy –w terminie do 12 miesięcy od zawarcia 

Umowy,  

2. e) ETAP V wskazany w § 1 ust. 1 pkt. 1.5  oraz w § 2 Umowy –  przez 36 miesięcy liczonych od   

od momentu podpisania Umowy na  robóty budowlane wykonania hali sportowej na podstawie 

Opracowania Pokonkursowego  do zakończenia budowy i uzyskania ostatecznej  decyzji 

pozwolenia na użytkowanie obiektów, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 i 5 Umowy. Przez zachowanie 

terminu realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę  określonego w  ust. 1 pkt. a) do d) 

rozumie się podpisanie przez Strony Protokołu Odbioru danego ETAPU Opracowania 

Pokonkursowego, o którym mowa w § 6 umowy. Po upływie terminu wskazanego w ust. 1 i nie 

podpisaniu Protokołu Odbioru  Zamawiający uprawniony jest do naliczania kar umownych 

zgodnie z treścią § 10 Umowy.  

 

 

 

 

 

 

 



IV. WYNAGRODZENIE  

 

§ 5. 

WYNAGRODZENIE, PŁATNOŚCI  

 

1. Wynagrodzenie umowne za wykonanie całego Przedmiotu Umowy zostało ustalone jako 

wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie netto ……………………………………………. (słownie: 

……………………….), co daje kwotę brutto ………………………………………. (słownie:……………………………..), 

z podziałem na:  

a) ETAP I określony § 1 ust. 1 pkt. 1.1. Umowy - 5 % wynagrodzenia netto powiększonego 

o podatek  Vat  w wysokości obowiązującej na dzień wypłaty wynagrodzenia,  

b) ETAP II określony w  § 1 ust. 1 pkt. 1.2. Umowy  - 25% wynagrodzenia netto 

powiększonego o podatek  Vat  w wysokości obowiązującej na dzień wypłaty 

wynagrodzenia,  

c) ETAP  III określony w § 1 ust. 1 pkt.1.3.  – 10 % wynagrodzenia netto powiększonego o 

podatek  Vat  w wysokości obowiązującej na dzień wypłaty wynagrodzenia, 

d)ETAP IV określony w § 1 ust. 1. pkt. 1.4 -  40 % wynagrodzenia netto powiększonego o 

podatek  Vat  w wysokości obowiązującej na dzień wypłaty wynagrodzenia,  

e) ETAP V określony w § 1 ust. 1 pkt. 1.5 (pełnienie nadzoru autorskiego) - 20 % 

wynagrodzenia netto powiększonego o podatek  Vat  w wysokości obowiązującej na dzień 

wypłaty wynagrodzenia.  

Wynagrodzenie określone w ust. 1 a) pkt. a.a.) do pkt. a.d.)  zostanie wypłacone o w terminie 30 dni 

od wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT, po należytym wykonaniu przedmiotu umowy 

potwierdzone protokołem zdawczo – odbiorczym podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń i 

uwag.  

Wynagrodzenie określone w ust.1 a) pkt. e) zostanie wypłacone w terminie 30 dni od wpływu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT, w zależności od zaangażowania w realizację wykonywania 

robót budowlanych przez Wykonawcę, po należytym wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonym 

Protokołem Odbioru  podpisanym przez Strony.  ,Zamawiający przewiduje możliwość wypłaty 

wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 pkt. e )   do sześciu transz   po zakończeniu każdego 

sześciomiesięcznego  ETAP-u V,  

2. Za dzień zapłaty Strony rozumieją obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego.  

3. Wykonawca określając wynagrodzenie ryczałtowe oświadcza, że zapoznał się z terenem 

dotyczącym przedmiotu umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mających na celu ustalenie 

wynagrodzenia za przedmiot umowy. Wynagrodzenie obejmuje także wszelkie koszty i wydatki 

Wykonawcy, jakie będzie on musiał ponieść w celu należytego Wykonania umowy. 

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest niezmienne przez cały okres 

obowiązywania niniejszej umowy. 

 

V. PROTOKOŁY ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY  

§ 6. 

PRZEKAZANIE I ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY  

 

1. Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego. Wraz z dokumentacją właściwą dla każdego z ETAPÓW wskazanych w § 1 ust. 1 



pkt. 1.1. do 1.4.  Wykonawca przekaże wykaz przekazywanych opracowań i dokumentów, ich 

autorów oraz oświadczenia podwykonawców oraz autorów/współautorów dokumentacji lub jej 

części, o których mowa w ust. 5. Na powyższą okoliczność Strony podpiszą protokół przekazania.  

2. Po przekazaniu Opracowania Pokonkursowego zgodnie z terminami ustalonymi dla każdego z 

ETAPÓW wskazanych w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy   w terminie określonym w § 4 ust. 1 

Umowy, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego potwierdzi dostarczenie dokumentacji 

odpowiedniej dla każdego z ETAPÓW wskazanych w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy  

podpisując Protokół Przekazania. Podpisanie przez upoważnionego przedstawiciela 

Zamawiającego Protokołu Przekazania stanowi pokwitowanie odbioru dokumentacji dla danego 

ETAPU jedynie pod względem ilościowym i nie stanowi odbioru w rozumieniu niniejszej Umowy.  

3. Zakres  przekazywania  dokumentacji objętej zamówieniem – zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4 

Umowy, w terminach odpowiednio  poprzedzających terminy wskazane w  §  4. ust. 1 pkt. a.) do 

pkt. d.) w zw. z § 4 ust. 2,    w sposób umożliwiający umożliwiających sprawdzenie pracy przez 

Zamawiającego oraz ewentualne dokonanie poprawek przez Wykonawcę.  

4. Przekazywana dokumentacja odpowiednia dla każdego z ETAPÓW wskazanych w § 1 ust. 1 pkt. 

1.1. do 1.4. powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 

Wykonawcy, że jest wykonana  zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz 

zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa powyżej, stanowią integralną część 

przedmiotu umowy polegającej odbiorom.  

5. Opracowanie Pokonkursowe w zakresie § 1 ust. 1 pkt.  1.1. do 1.4. Umowy  musi zawierać 

oświadczenie wszystkich projektantów/ autorów/ współautorów biorących udział w procesie 

projektowym o sporządzeniu dokumentacji, w tym projektu budowlanego oraz wykonawczego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, właściwymi rozporządzeniami oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

6. Wraz z Opracowaniem Pokonkursowym w zakresie § 1 ust. 1 pkt.  1.1. do 1.4. Umowy 

Wykonawca  przekaże oryginały wszelkich zgód, uzgodnień, decyzji wymaganych do wykonania 

robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.  

7. Koszty wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektów niezbędnych do pozyskania wymaganych 

opinii, pozwoleń i uzgodnień pokrywa Wykonawca. 

8. Nazwy plików wersji elektronicznej powinny wskazywać jednoznacznie na ich zawartość i być 

pogrupowane branżami w oddzielne foldery. Wersja elektroniczna powinna być tożsama z 

wersją papierową. 

9. Fakt dokonania czynności odbioru Opracowania Pokonkursowego w zakresach wskazanych w  § 

1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4.  Strony Umowy potwierdzą przez podpisanie Protokołu Odbioru Prac 

Projektowych .   Zamawiający dokonuje każdego ETAP-u odbioru Opracowania Pokonkursowego 

na podstawie Protokołu Przekazania,  przez co rozumie się sprawdzenie rozwiązań i poprawności 

sporządzonej dokumentacji przedstawionych przez Wykonawcę z wymaganiami określonymi 

przez Zamawiającego, oraz kompletności załączników do niej w terminie do 14 dni  roboczych od 

daty jego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę, co nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za wady dokumentacji ujawnione w trakcie robót budowlanych 

wykonywanych na jej podstawie. Po sprawdzeniu dokumentacji, w przypadku braku zastrzeżeń 

Strony popiszą Protokół Odbioru. Zamawiający zobowiązany jest w ciągu 14 dni roboczych od 

daty Protokołu Przekazania, do wydania opinii na temat przekazanego zakresu prac i dokonać 

protokolarnego odbioru lub wskazać wady., z uwzględnieniem postanowień z ust.10 i 11. . 



Wydłużenie terminu potrzebnego Zamawiającemu na wydanie opinii powyżej 14 dni roboczych, 

każdorazowo przerywa bieg naliczania odsetek karnych za nieterminowe wykonanie prac. 

 

10. W razie zgłoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek zastrzeżeń do Opracowania 

Pokonkursowego w zakresie wskazanym § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4 , Wykonawca zobowiązany 

jest usunąć wszelkie zaistniałe w Przedmiocie Umowy wady/braki, bez prawa do żądania 

odrębnego wynagrodzenia z tego tytułu. Po usunięciu wad/braków w terminie wskazanym w 

zdaniu poprzednim Wykonawca ponownie protokolarnie przekaże Zamawiającemu Przedmiot 

Umowy do odbioru. Ustęp § 6 ust.  9 stosuje się odpowiednio.  

 

11. Data podpisania Protokołu Odbioru przez Zamawiającego stanowi podstawę do uznania, iż 

Zamawiający dokonał odbioru części przedmiotu umowy określonej w protokole i stanowi 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT oraz stanowi datę zakończenia prac w 

danym ETAPIE.  

12. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych usług nadzoru 

autorskiego będzie sporządzony przez Wykonawcę wykaz pobytów potwierdzony przez 

kierownika budowy, inspektora nadzoru oraz/lub przedstawiciela Zamawiającego. 

13. O wszelkich brakach ilościowych dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy dostrzeżonych 

przez Zamawiającego, jest on zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w terminie do 10 dni 

roboczych od daty ich ujawnienia. 

 

VI. PODWYKONAWCY  

§ 7. 

PODWYKONAWCY  

 

1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom oraz dalszych podwykonawcom, 

posiadającymi odpowiednie uprawnienia do projektowania, wykonanie części Przedmiotu 

Umowy pod warunkiem wskazania nazw podwykonawców /dalszych podwykonawców i zakresu 

powierzonych im prac przy udzielaniu zamówienia z wolnej ręki.  Wykaz  

podwykonawców/dalszych podwykonawców stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

2. Za podwykonawcę uznaje się również dalszego podwykonawcę. 

3. Zmiana podwykonawcy wskazanego w umowie lub wprowadzenie nowego wymaga uprzedniej 

pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

4. W przypadku powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca 

zobowiązuje się do koordynacji opracowań projektowych wykonanych przez te podmioty i 

ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za należyte wykonanie Opracowania 

Pokonkursowego   oraz za uzyskanie autorskich praw majątkowych w zakresie wynikającym z 

niniejszej Umowy.  

5.  W razie powierzenia wykonania części prac projektowych innym podmiotom, Wykonawca 

zobowiązany jest do zapewnienia sprawowania przez te podmioty nadzoru autorskiego, w 

zakresie wynikającym z wykonanej dokumentacji i treści niniejszej Umowy.  

6.  Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów, w szczególności kosztów wynagrodzenia, związanych 

z usługami świadczonymi przez podwykonawców. 

7. Do zawarcia przez podwykonawców umów z dalszymi podwykonawcami jest wymagana zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 



8. 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.  

9. W przypadku wykonywania usług przez podwykonawców Wykonawca jest zobowiązany do 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo.  

 

VII. PRAWA AUTORSKIE  

§ 8.  

PRAWA AUTORSKIE  

 

1. Opracowanie Pokonkursowe wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy   podlega 

ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykonawca 

oświadcza, że do przedmiotu niniejszej Umowy, przysługiwać mu będą nieograniczone 

autorskie prawa majątkowe oraz, że przedmiot niniejszej umowy nie będzie naruszać praw 

autorskich osób trzecich. 

2. Wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie obejmuje również wynagrodzenia za nabycie 

przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Opracowania Pokonkursowego 

wskazanej w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy, stanowiącego przedmiot niniejszej Umowy  

oraz wynagrodzenie za nabycie przez Zamawiającego własności egzemplarzy, na których 

utrwalono Opracowanie Pokonkursowe wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy   oraz 

jej poszczególne części. Na podstawie protokolarnego odbioru  Opracowania 

Pokonkursowego wskazanego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy   przez Zamawiającego, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego,  bez konieczności składania w tym zakresie 

dodatkowego oświadczenia woli, majątkowe prawa autorskie do Opracowania 

Pokonkursowego wskazanego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy   będącego przedmiotem 

odbioru, w zakresie możliwości korzystania oraz rozporządzania Opracowaniem  

Pokonkursowym wskazanym w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy   oraz jej poszczególnymi 

częściami na polach eksploatacji wymienionych ust. 4 wraz z prawem do zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich do Opracowania Pokonkursowego  oraz jej 

poszczególnych części. 

3. Wykonawca oświadcza, że na mocy postanowień niniejszej umowy, przenosi na 

Zamawiającego: 

a) autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania z utworów zawartych w 

Opracowania Pokonkursowego wskazanego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy, na 

polach eksploatacji wymienionych w ust. 4; 

b) uprawnienie do wyrażania zgody na wykonywanie autorskich praw zależnych do tych 

utworów,  

c) własność wszelkich przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy utworów.  



4.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego następuje w zakresie 

następujących pól eksploatacji: 

a) wykorzystanie Opracowania Pokonkursowego  wskazanego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 

1.4. Umowy   w ramach realizacji inwestycji, o której mowa w § 1, w tym również, jej 

późniejszej rozbudowy, modernizacji, remontu, rekonstrukcji, renowacji, sprzedaży, 

najmu; 

b) utrwalane na jakimkolwiek nośniku materialnym oraz wszelkich typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego w sieci multimedialnej (w tym Internet); 

c) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym: techniką cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, w sieci multimedialnej (w tym Internet);  

d) wprowadzania do obrotu oryginału albo egzemplarzy – w tym również użyczenie lub 

najem oryginału, egzemplarzy lub części  oryginału egzemplarzy,  

e) korzystanie w ramach procedur administracyjnych, postępowań przed organami 

administracyjnymi i innymi organami państwowymi; 

f) rozpowszechnianie, w tym w  taki sposób, aby każdy mógł mieć do Opracowania 

Pokonkursowego wskazanego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy   lub jej części 

dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 

g) korzystanie w zakresie publikacji i reklamy; 

h) użytkowanie Opracowania Pokonkursowego wskazanego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. 

Umowy   lub jej części na własny użytek i użytek jednostek podległych, dla potrzeb 

ustawowych i statutowych  Zamawiającego, w tym przekazywanie w całości  lub 

części:  

 innym podmiotom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań,  

 innym podmiotom jako część specyfikacji istotnych postanowień warunków 

zamówienia lub zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia 

publicznego  

 innym podmiotom biorącym udział w procesie inwestycyjnym  

 innego dowolnego i zgodnego z prawem wykorzystania Opracowania 

Pokonkursowego  wskazanego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy   lub jego 

części.  

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do wyrażania zgody na wykonywanie 

autorskich praw zależnych do Opracowania Pokonkursowego wskazanego w § 1 ust. 1 pkt. 

1.1. do 1.4. Umowy   . 

6.  Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na czas ich trwania oraz bez 

ograniczeń terytorialnych. 

7. Przejście autorskich praw majątkowych następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu 

egzemplarzy, na których Opracowanie Pokonkursowe wskazane w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. 

Umowy  a lub jej część zostanie zapisana. 

a) Wykonawca oświadcza, iż do utworów, wchodzących w skład Opracowania 

Pokonkursowego wskazanego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy  będą przysługiwały 

mu autorskie prawa majątkowe, a także, że nie będą one naruszały jakichkolwiek praw 

osób trzecich, w tym autorskich praw osobistych. W przypadku, gdyby osoby trzecie 

skierowały wobec Zamawiającego lub jego następców prawnych roszczenia ze względu 



na naruszenie ich praw w związku z korzystaniem lub rozporządzaniem utworami, co do 

których nastąpiło przejście autorskich praw majątkowych oraz zależnych na podstawie 

niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się przyjąć na siebie odpowiedzialność z 

tytułu tych roszczeń oraz zwolni Zamawiającego od odpowiedzialności z tytułu 

jakichkolwiek roszczeń, postępowań, szkód, strat, kar lub wszelkich innych wydatków 

powstałych w związku z korzystaniem z Opracowania Pokonkursowego wskazanego w § 1 

ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy  lub jej części. 

 

8. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać oświadczenia osób, które są autorami/współautorami 

dokumentacji objętej przedmiotem umowy, z których będzie wynikał zakres wykonanych 

przez nich prac oraz oświadczenie o przeniesieniu na Wykonawcę autorskich praw 

majątkowych w zakresie (na polach eksploatacji) określonym w niniejszym paragrafie, w tym 

uprawnienia do wykonywania zależnych praw autorskich, z uprawnieniem do przenoszenia 

tych praw na inne podmioty. Powyższe dotyczy każdej zmodyfikowanej wersji dokumentacji 

stanowiącej przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowiązany przekazać ww. oświadczenia 

Zamawiającemu najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu dokumentacji stanowiącej 

przedmiot umowy.  

9. W przypadku odstąpienia od umowy w części lub w całości, rozwiązania umowy lub jej 

wypowiedzenia niezależnie od przyczyny, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa nabyte 

zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w szczególności w zakresie odebranych 

części Opracowania Pokonkursowego wskazanego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy , w 

tym majątkowe prawa autorskie oraz prawa zależne w zakresie wynikającym z Umowy, zaś 

Wykonawca zachowa prawo do wynagrodzenia jedynie za wykonane i odebrane świadczenia. 

 

VIII. RĘKOJMIA, GWARANCJA, UBEZPIECZENIE  

§ 9. 

RĘKOJMIA, GWARANCJA I UBEZPIECZENIE  

 

1. Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie 

Opracowania Pokonkursowego w § 1 ust. 1  pkt. 1.1. do 1.4.. Bieg terminu gwarancji i rękojmi 

rozpoczyna się od dnia odbioru ostatniego ETAPU  Opracowania Pokonkursowego w § 1 ust. 

1  pkt. 1.1. do 1.4., bez zastrzeżeń, zaś kończy się po upływie 60 miesięcy od dnia podpisania 

protokołu odbioru bez zastrzeżeń.  

2. Okres obowiązywania gwarancji, o którym mowa w ust. 1  powyżej, ulega przedłużeniu o 

czas, w którym wskutek istnienia wad przedmiotu umowy oraz ich usuwania, korzystanie 

z przedmiotu umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem, było niemożliwe. 

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia 

zgłoszonych mu wad przedmiotu Umowy w terminach określonych niniejszą Umową. 

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do złożonego 

Opracowania Pokonkursowego wskazanego w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4. Umowy lub jego 

części, w tym również w przypadku    ujawnienia się wad w odebranej dokumentacji  

w szczególności w trakcie realizacji robót lub dostaw na jej podstawie, Strony umowy ustalą 

każdorazowo zakres niezbędnych uzupełnień, zmian i poprawek oraz terminy, w których 

Wykonawca zobowiązany będzie je wprowadzić – jednak nie krótsze niż 7 dni roboczych, 

chyba że rodzaj usterki wymaga natychmiastowego działania ze strony Wykonawcy. 



Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych zobowiązany jest do przedstawienia wytycznych 

rozwiązania. Wszystkie ustalenia dokonane przez Strony w tym zakresie na etapie zostaną 

potwierdzone protokołem.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość dwukrotnego powtórzenia procedury zgłaszania 

zastrzeżeń i przeprowadzania procedury odbioru, o której mowa powyżej. W przypadku jej 

wyczerpania i niedostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji spełniającej wszystkie 

wymagania opisane w Umowie oraz w przepisach prawa, w szczególności zawierającej 

istotne wady niedające się usunąć, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od 

umowy w całości lub w części i oraz prawo do żądania zapłaty kary umownej w zakresie i na 

zasadach określonych w niniejszej Umowie. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość 

dwukrotnego powtórzenia procedury realizacji świadczeń z tytułu gwarancji jakości lub 

rękojmi i w przypadku nieusunięcia wad lub usunięcia ich w niewłaściwy sposób będzie 

uprawniony do zlecenia ich usunięcia podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy 

(zlecenie zastępcze) oraz naliczenia Wykonawcy kary umownej określonej w umowie w § 10. 

Dokonanie odbioru przedmiotu umowy lub jego części przez Zamawiającego nie będzie 

interpretowane jako zwolnienie Wykonawcy od jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu 

nienależytego wykonania Umowy, w szczególności z tytułu wad dokumentacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się posiadać ważną i opłaconą polisę ubezpieczeniową z okresem 

ochrony do dnia wygaśnięcia zobowiązań osób trzecich w stosunku do Zamawiającego z 

tytułu gwarancji dla Inwestycji, na sumę ubezpieczeniową nie mniejszą niż kwota 500.000,00 

zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno i wszystkie zdarzenia skutkujące 

odpowiedzialnością cywilną Wykonawcy w związku z wykonywaniem prac objętych Umową, 

w szczególności za wady (usterki) projektowe, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy lub 

inne zdarzenia, za które ponosi on odpowiedzialność z tytułu prowadzonej działalności 

zawodowej. Wykonawca zobowiązuje się do odnawiania ubezpieczenia i terminowego 

opłacania składek z tego tytułu za ww. okres i do bieżącego przedstawiania Zamawiającemu 

poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów w tej sprawie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopię polisy wraz z ogólnymi warunkami 

ubezpieczenia Zamawiającemu w terminie najpóźniej do dnia zawarcia Umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do przesyłania Zamawiającemu kopii aneksów do polisy przedłużających 

termin jej ważności oraz dowodów zapłaty składek lub nowych polis udzielonych na zasadach 

określonych w ust. 6, na zasadach nie gorszych od przedstawionej przy zawarciu niniejszej 

Umowy, w terminie do dnia wygaśnięcia dotychczas obowiązującej polisy ubezpieczeniowej,   

jak również do przekazywania wszelkich informacji związanych z wykonywaniem praw z ww. 

polisy ubezpieczeniowej nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia zdarzenia mającego 

wpływ na wykonywanie praw z ww. polisy.  

 

IX. KARY UMOWNE  

§ 10 . 

KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA  

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne w zakresie i na 

zasadach określonych poniżej: 



a) 15%  wartości całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w §5 ust. 1 Umowy  

w przypadku, gdy Zamawiający rozwiąże Umowę (odstąpi od umowy lub ją 

wypowie) z powodu okoliczności, leżących po stronie Wykonawcy, 

b) 15 % wartości całkowitego wynagrodzenia netto, określonego w §5 ust. 1 Umowy 

w przypadku odstąpienia od  Umowy przez Wykonawcę, na jakiejkolwiek 

podstawie, z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, 

c) 0,1 %  wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1.  za każdy dzień opóźnienia 

w dotrzymaniu każdego z terminów określonych w § 4 ust. 1 pkt. a) do d) w zw. z 

§ 4 ust. 2  Umowy,  

d) 0,1 %  wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1.  za każdy dzień opóźnienia 

w dotrzymaniu terminu określonego w § 6 ust. 10  Umowy,  

e) każdorazowo 0,2 %  wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 

pkt.e) – każdorazowo - za nienależyte wykonanie nadzoru autorskiego lub nie 

wykonanie nadzoru na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego 

terminie z zastrzeżeniem lit. f), 

f) 2%   wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 pkt.  e) za 

nieobecność przy odbiorze końcowym robót budowlanych, stanowiących odbiór 

budynku będącego wielofunkcyjną halą sportową przy ul. Olimpijskiej _w 

Bytomiu, 

g) 0,1,%  wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 za  każdy dzień 

opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego w § 9 ust. 4 lub 5 Umowy,  

h)  0,05 % wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 za  każdy dzień 

opóźnienia w dotrzymaniu terminu określonego wartości wynagrodzenia netto, 

określonego w § 9 ust. 7 Umowy  

i) 0,05 %   wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień 

opóźnienia w dotrzymaniu przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów 

określonych w postanowieniach Umowy, innych niż te, które zostały określone w 

lit. c) do h)  

2.  Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy powstanie szkoda 

przewyższająca wysokość zastrzeżonej kary umownej, Zamawiającemu, oprócz kar 

umownych, o których mowa w ust. 1 powyżej, przysługuje prawo do dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. W przypadkach niewymienionych w 

ust. 1 powyżej,  Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3.   Kary umowne mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje 

podstawę do naliczenia kilku kar umownych, wszystkie kary umowne będą sumowane oraz 

naliczane przez cały okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie Umowy, 

odstąpienie od niej  lub jej wygaśnięcie  nie wpływa na prawo dochodzenia zapłaty kar 

umownych przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych i należności 

z wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego kar umownych z kwot 

przysługującego mu tytułem wynagrodzenia umownego brutto, za wykonanie przedmiotu 

Umowy, w sposób wskazany w ust. 4 powyżej. Potrącenia można dokonać również wówczas, 

gdy obydwie wierzytelności nie są jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub 

obydwie są wymagalne. 



 

X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY/ ZMIANY UMOWY  

§ 11.  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ ZMIANY  

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo we wszystkich przypadkach opisanych w niniejszej 

umowie do umownego prawa odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od 

umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej oraz podania uzasadnienia.  

2. Odstąpienie od niniejszej umowy w całości lub w określonej przez Zamawiającego części, 

nastąpić może – obok wypadków opisanych w innych postanowieniach umownych - w 

następujących przypadkach:  

a) Wykonawca z przyczyn niezależnych od Zamawiającego zaniechał realizacji umowy, w 

szczególności przerwał realizację robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy na okres 

dłuższy niż 14 dni, mimo bezskutecznego upływu, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu 

Zamawiającego, dodatkowego 14 (czternastodniowego) dniowego terminu na należyte 

wykonanie umowy lub jej części,  

b) Wykonawca nie rozpoczął prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy, w terminie 14 dni 

od dnia podpisania niniejszej umowy, 

c) rażącego naruszenia innych postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę, 

d) wystąpiły okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

Zamawiającego, które są niezależne od jego woli  tj.  np. nastąpiły zmiany dotyczące 

wstrzymania lub ograniczenia finansowania inwestycji, zmiana Uchwał Rady Miasta Bytom 

lub innych organów Miasta Bytom dotyczące zmiany charakteru inwestycji, jej lokalizacji, 

terminu wykonania i inne, które wpływają na zasadność kontynuacji Umowy czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; odstąpienie od Umowy w tym wypadku może 

nastąpić w ciągu jednego miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 

e) okres opóźnienia Wykonawcy w przekazaniu Opracowania pokonkursowego w zakresie 

wskazanym w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4  lub któregoś z  ETAPÓW lub jego części  przekroczy 

okres  20 dni w stosunku do dnia, w którym przedmiot umowy miał zostać przekazany 

Zamawiającemu, 

f) jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonaniem Opracowania 

pokonkursowego w zakresie wskazanym w § 1 ust. 1 pkt. 1.1. do 1.4  lub któregoś z  ETAPÓW 

lub jego części tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał ukończyć przedmiot 

umowy w terminie określonym w niniejszej umowie, 

g) Wykonawca w sposób rażący nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki określone 

postanowieniami niniejszej  Umowy, 

h) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka ze swoimi płatnościami w stosunku do swoich 

podwykonawców biorących udział w realizacji niniejszej umowy i za zakres nią objęty, a 

podwykonawcy domagają się wynagrodzenia od Zamawiającego. 

i) zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą bądź dalszym Podwykonawcą w sposób 

niezgodny postanowieniami niniejszej umowy bądź niewypełnienie postanowień niniejszej 

umowy odnoszących się do podwykonawców oraz dalszych podwykonawców,  

j) odstąpienie od umowy na podstawie  i zasadach określonych w art.  145 Prawa Zamówień 

Publicznych.  



3. Zamawiający może odstąpić od całości umowy lub od jej części obejmującej zakresem część 

przedmiotu umowy niezrealizowaną do chwili odstąpienia. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy będzie dokonane na piśmie w ciągu 30 dni od 

zaistnienia przesłanek do odstąpienia z podaniem przyczyn odstąpienia i stanie się skuteczne 

z chwilą doręczenia drugiej stronie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Z 

chwilą odstąpienia, Umowa ulega rozwiązaniu i z tą chwilą następują skutki odstąpienia od 

Umowy. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawcy nie może być z tytułu wykonanych prac wypłacone jakiekolwiek wynagrodzenie 

do czasu całkowitego zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, którymi Wykonawca posługiwał się przy realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 

6. Zamawiający przewiduje  w szczególności  możliwość dokonania zmian postanowień Umowy  

na skutek wystąpienia niżej określonych warunków: 
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b)  

c) zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu Umowy, w tym w szczególności zmiany stawki podatku VAT, 

d) zmian będących następstwem zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na 

sfinansowanie przedmiotu Zamówienia, tj. Europejskiego Banku Inwestycyjnego,  

e) zmiany terminu realizacji Umowy, w szczególności, gdy dochowanie terminu wskazanego 

pierwotnie okazało się niemożliwe z powodów, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, w 

szczególności zmiany będącej następstwem działań administracji związanej z: 

* przekroczeniem zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów 

prawa, 

*   koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której 

nie przewidywano przy zawarciu Umowy, 

* koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych 

lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w 

chwili zawierania Umowy, 

* odmową wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. 

* z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

* zmian wynikających z zaistnienia zdarzenia o charakterze siły wyższej, tj. zdarzenia, którego 

wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu 

należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, 

epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki w 

zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, 

f) zmian personelu kluczowego Wykonawcy w przypadku wystąpienia istotnej przyczyny 

uniemożliwiającej dotychczasowej osobie wykonywanie swoich obowiązków, na inną legitymującą się 

uprawnieniami i doświadczeniem wskazanym w Regulaminie Konkursu/ Umowie/ Zaproszeniu do 

negocjacji, po uprzedniej zgodnie Zamawiającego wyrażonej na piśmie, dla każdej z ww. osób,  

g) zmian w zakresie sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy, bez 

możliwości podwyższenia wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy,  



h)  wykonawcę , któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca, w sytuacji 

gdy:  

- W sytuacji gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a w szczególności 

opóźnienia Wykonawcy w realizacji Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od 

umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, w szczególności na podstawie przepisu art. 491, 

492, 4921, 493, 635 k.c.  

-  W sytuacji gdy na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego, 

Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

w szczególności na podstawie przepisu art. 491, 492,  4921, 493, 6494 k.c.    

7. -  W razie śmierci, ogłoszenia likwidacji, otwarcia postępowania naprawczego, 

restrukturyzacyjnego lub ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub któregoś z podmiotów tworzących 

Wykonawcę. Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej Umowy, jest podpisanie przez Strony 

aneksu do Umowy  w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

XI. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONAIA UMOWY  

 

§ 12 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKOANIA UMOWY  

1. Wykonawca zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

w wysokości  5% wartości zamówienia brutto  tj. kwota ……………………………………..w jednej z 

następujących form: 

 w pieniądzu - przelewem na konto Bytomskiego Sportu sp. z o.o.  nr konta Bank 

……………………….. PKO BP Spółka Akcyjna, Oddział Katowice, …………………………… „Tytułem”: 

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na wykonanie kompletnej dokumentacji 

projektowej dotyczącej zadania „Zaprojektowanie i budowa wielofunkcyjnej hali sportowej 

przy ul. olimpijskiej w Bytomiu”,  

 w poręczeniach bankowych lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

 w gwarancjach bankowych, 

 w gwarancjach ubezpieczeniowych, 

 w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

2.   Zamawiający nie wyraża zgody na inne formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

3.  O uznaniu przez Zamawiającego, że zabezpieczenie w pieniądzu wniesiono w wymaganym 

terminie decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 

4.  Zabezpieczenie wnoszone w innej postaci niż pieniądz należy zdeponować w siedzibie 

Zamawiającego w formie oryginału dokumentu w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

5.  Całość zabezpieczenia Wykonawca powinien wnieść przed zawarciem umowy. 

6.  W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form wskazanych w § 12 ust. 1 Umowy.  

7.   Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone w następujący sposób:  



1) 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia wykonania zamówienia 

i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po dokonaniu wolnego od wad 

odbioru końcowego i po podpisaniu przez strony protokołu odbioru końcowego.  

2) 30% wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający zwróci Wykonawcy nie 

później niż w terminie 15 (piętnastu) dni po upływie rękojmi za wady.  

 

 

 


