
Załącznik nr 2 
WZÓR UMOWY 

 
              zawarta w Ostrowcu Św. w dniu ………….. pomiędzy Ostrowiecką Spółdzielnią 
Mieszkaniową z siedzibą: ul. Kochanowskiego 5, 27-400 Ostrowiec Św., NIP:6610000384 zwaną w 
dalszej części umowy „Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
1. …………………..  - Prezes Zarządu OSM 
2. …………………..  - Z-ca Prezesa ds. Technicznych  
a ……………………….. z siedzibą w ……………..  zwanym w dalszej treści umowy   
„Wykonawcą" reprezentowanym przez: 
 1. ……………………………….. 
o następującej treści: 

§1  
PRZEDMIOT UMOWY  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji 
    projektowej  architektonicznej, budowlano  - wykonawczej  i kosztorysowej  dotyczącej 
    zadania: 
     „Rewitalizacja parku w Osiedlu XXV-lecia” realizowanego w ramach projektu pn.       
     „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym,        
      społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca    
      Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju       
      Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa   
      Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rozwój miast”, działanie 6.5     
      „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”. 
2. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej       
    dokonanie zgłoszenia robót budowlanych obejmujących: 
       2.1. Zadanie 1 
            Zagospodarowanie przestrzeni parku należącego do Ostrowieckiej Spółdzielni       
            Mieszkaniowej w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. XXV-lecia PRL w Ostrowcu    
            Świętokrzyskim (działka nr ewid. gruntów 98/106 obręb 17) poprzez wykonanie:    
            uporządkowanie i urządzenie terenów zielonych, urządzenie ciągów komunikacyjnych,    
            usytuowanie elementów małej architektury (ławki, kosze na śmieci, urządzenia placu        
            zabaw, siłowni zewnętrznej oraz fontanny parkowej itp.), utworzenie kreatywnej strefy  
            gier na nawierzchni asfaltowej, wycinki kolidującej zieleni oraz wykonanie nowych  
            nasadzeń. 
       2.2. Zadanie 2 
            Remont fontanny parkowej polegający na wykonaniu nowej płyty z dyszami typu  
            „dry plaza” rozmieszczonych na płaskiej powierzchni z płyt granitowych wraz 
            z wykonaniem nowego przyłącza wody.            . 
3. Zakres usług projektowych obejmuje wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych, 
    w tym: 

- opracowanie projektów budowlano - wykonawczych w/w zadania w 4      
  egzemplarzach + wersja elektroniczna dokumentacji do zamieszczenia na stronie    
  internetowej, w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej na nośnikach   
  elektronicznych (rysunki w formacie DWG i w formacie PDF, teksty w DOC, i w  
  formacie PDF), 
- uzyskanie / opracowanie map do celów projektowych obejmujących zakres   
  opracowania, 
- uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp., niezbędnych dla zatwierdzenia   
  dokumentacji oraz możliwości zgłoszenia robót właściwemu organowi - roboty nie      
  wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, 
- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (w     
   jednym egzemplarzu + wersja elektroniczna – DOC, PDF), 



- opracowanie przedmiaru robót wraz z zestawieniem materiałów – jeden egzemplarz      
   w formie papierowej + wersja elektroniczna ( w formacie PDF i ATH lub KST);    
   przedmiar robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami –    
   Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie      
   określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania  
   planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót  
   budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz.U. nr 130 z     
   2004 r. poz. 1389 z późniejszymi zmianami); przedmiar robót powinien zawierać    
   zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności    
   technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem   
   podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji   
   technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i  
   zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; przedmiar  
   robót należy wykonać z uwzględnieniem na poszczególne elementy, celem  
   umożliwienia zamawiającemu etapowania robót budowlanych, 
- opracowanie kosztorysu inwestorskiego jeden egzemplarz w formie papierowej +      
   wersja elektroniczna ( w formacie PDF i ATH lub KST); kosztorys inwestorski   
   należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzeniem Ministra   
   Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw   
   sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac   
    projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w   
    programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. nr 130 z 2004 r. poz. 1389 z    
    późniejszymi zmianami), 
 - opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia dla   
   przedmiotowego zadania,  
 - pokrycie wszystkich innych kosztów związanych z opracowaniem projektów, 
 - nadzór projektowy na etapie realizacji robót. 

 
4. Warunki realizacji przedmiotu umowy: 

a) Wykonawca     zobowiązuje     się     wykonać     przedmiot     zamówienia        
    zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z należytą starannością, 
b) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na swój koszt warunków pracy   
     zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony mienia i zdrowia osób   
     związanych z wykonaniem prac oraz przebywających na terenie objętym pracami, 

5. W cenie wykonania dokumentacji należy uwzględnić koszty związane z zakresem 
    prac projektowych, w tym z: 

a) uzyskaniem wszystkich uzgodnień, opinii i pozwoleń niezbędnych do dokonania  
    potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych, 
b) sporządzenie/aktualizację map do celów projektowych, 
c) koszty   sporządzenia   aktualizacji   kosztorysów   inwestorskich;    aktualizacja 

                kosztorysów może nastąpić w przypadku  ogłoszenia przetargu w terminie 
                przekraczającym 6 m-cy od daty opracowania kosztorysów, 

d) koszty nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji w ilości max. 3 wizyt na 
                budowie na pisemne wezwanie Inwestora (nie wynikających z wad projektu]. 
6. Wykonawca  projektu  sprawować  będzie  nadzór  autorski   (bez  dodatkowego 
    wynagrodzenia) w zakresie obejmującym w szczególności: 

a) pisemnego udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi na pytania oferentów na etapie 
                ogłoszenia przetargu na wykonawstwo w terminie do 2 dni od ich przekazania przez      
                Zamawiającego, 

b) pisemnego wyjaśnienia  Inwestorowi  i Wykonawcy wątpliwości  dotyczących 
                projektu budowlano- wykonawczego i zawartych w nim rozwiązań w terminie do 
                5 dni od ich przekazania przez Zamawiającego, 

c) ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej budowlano - 



                wykonawczej, w terminie wskazanym przez Zamawiającego; 
7. Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej, a wynikające z procedur   
    określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego  
    opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i uwzględnić     
    w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 
8. Wszystkie dokumenty w formie elektronicznej należy przekazać na nośnikach  
    (płyta CD, CD-R): 

a) w formacie ATH lub KST, 
b) w programie umożliwiającym wydruki w formacie PDF, 

    Projektant zobowiązuje się do aktualizacji kosztorysu (na pisemne wezwanie    
    Zamawiającego) co 6 miesięcy do czasu wyłonienia Wykonawcy robót, 
9. Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione 
    w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do 
    realizacji przedmiotu umowy. Projektant odpowiada również za wady i błędy 
    w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty     
    budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia,  Zobowiązuje  się w wyznaczonym przez    
    Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez      
    dodatkowego wynagrodzenia.  Projektant zobowiązuje się w wyznaczonym przez   
    Zamawiającego terminie do udzielania wyczerpujących wyjaśnień na zadawane pytania    
    przez Oferentów w trakcie trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, bez     
   dodatkowego wynagrodzenia. 
10. Do obowiązków Wykonawcy należy zaopatrzenie dzieła w pisemne oświadczenie, że 
      dostarczona  dokumentacja jest wykonana zgodnie  z  umową,  obowiązującymi     
      przepisami techniczno-budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu widzenia     
      celu, któremu ma służyć. 
11. Wymagania   formalne   i   prawne   dotyczące   dokumentacji   projektowo   -   
       kosztorysowej: 
       Projekty budowlane, projekty wykonawcze, przedmiary robót, szczegółowe specyfikacje      
       techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z: 

 Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 207, 
poz.2016 z późn. zmianami), 

 Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (T.j. Dz.U. 
z 2017r.,poz. 1579 ze zm.), 

 Rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   2004   r.   w   sprawie 
Szczegółowego  Zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  Specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót budowlanych  oraz  programu 
funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1129 z póż.zm), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia   metod   i   podstaw   sporządzania   kosztorysu   inwestorskiego, 

                        obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych       
                        kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-    
                        użytkowym (Dz.U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389 ze zm.), 

 Rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   12   kwietnia   2002r. 
      w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich       
     usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75 poz. 690 z póź. zm.), 
 innymi obowiązującymi w tym zakresie. 

12. Integralną część umowy stanowi  Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy. 

Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzenia 
rozwiązań projektowych oraz wymagane opinie, uzgodnienia, warunki techniczne od właścicieli 
sieci, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i 
dokumentacji. 



§2 
TERMIN WYKONANIA 

1. Termin realizacji zamówienia: w terminie do 15 maja 2018r, w tym: 
a) opracowanie koncepcji architektonicznych (w formie planu zagospodarowania 

                terenu,  rysunków,  rzutów i  przekrojów oraz opisu technicznego)- w ciągu 
                3 tygodni od dnia podpisania umowy. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania  

    uwag do przedstawionej koncepcji lub akceptacji koncepcji - w ciągu 1 tygodnia od  
    przedstawienia koncepcji, 
b) przedłożenie Zamawiającemu kompletu dokumentacji projektowych w terminie do 
    15.05.2018r. 

2. Zamawiający wystawi Protokół Kompletności dokumentacji - w ciągu 5 dni 
    roboczych od otrzymania od Wykonawcy kompletu dokumentacji, 
3. Wykonawca przygotuje i  złoży w Starostwie  Powiatowym w Ostrowcu Świętokrzyskim 
    wniosek zgłoszenia robót budowlanych - w ciągu  3 dni roboczych od otrzymania Protokołu  
    Kompletności. 
4. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. 
 

§3 
WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 
netto:……………………………… zł 
podatek VAT:…………………….. zł 
brutto: zł (słownie:………………………………………………………………………… ) 
w tym: 

 zadanie nr 1 
netto: …………………………….. zł 
podatek VAT:……………………. zł 
brutto: zł (słownie:……………………………………………………………………….. ) 

 zadanie nr 2 
netto: …………………………….. zł 
podatek VAT:……………………. zł 
brutto: zł (słownie:……………………………………………………………………….. ) 
2. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch transzach: 

a) I transza w wysokości 70% wartości zamówienia tj. ……………….zł brutto - po 
                wykonaniu   i   przekazaniu   przez  Wykonawcę  kompletnych   i   uzgodnionych       
                 projektów   budowlano-wykonawczych   w   zakresie   będącym   przedmiotem     
                 zamówienia oraz po podpisaniu przez strony umowy Protokołu Kompletności, 

b) II transza w wysokości 30% wartości zamówienia tj. …………..  zł brutto - po 
                 uprawomocnieniu   się   decyzji   o   pozwoleniu   na   budowę   bądź   uzyskaniu       
                  potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych (na roboty wymagane uzyskaniem    
                  stosownych decyzji). 
3. Zapłata będzie następować na podstawie faktur: częściowej i końcowej w terminie 
    30  dni  od  daty złożenia  poprawnie wystawionych  dokumentów,  na  rachunek 
    bankowy wskazany przez Wykonawcę tj. ………………………………..  
4. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku Vat od towarów i usług  
    (dotyczy podatników Vat) 
 

§4 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, z należytą 
    Starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, jak również zachowaniem 
    obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych. 



2. Zapewnienie opracowania projektu przez osoby posiadające wymagane uprawnienia 
    do  wykonywania   określonych   czynności   związanych   z  przedmiotem  niniejszej 
    umowy. 
3. Pełna dyspozycyjność w trakcie trwania procedur administracyjnych związanych 
    z wydawaniem  decyzji  o uwarunkowaniach  środowiskowych, jeśli  zajdzie taka 
    potrzeba, stosownie do wymogów oraz terminów określonych przez organy właściwe 
    do wydania w/w decyzji. 
4. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkań roboczych Projektantów 
    z Zamawiającym na etapie sporządzenia koncepcji i dokumentacji projektowej, w celu 
    omówienia   przyjętych   rozwiązań   projektowych   i   materiałowych,   które   muszą 
    zakończyć się pisemnymi protokółami podpisanymi przez strony. 
5. Poinformowanie  na  piśmie  Zamawiającego  o  zaistnieniu  sytuacji  zagrażających 
    przerwaniem prac lub nie dotrzymaniem terminu realizacji. 
6. Nieodpłatne i pilne usunięcie usterek stwierdzonych w toku prac, podczas ich 
    odbioru oraz w okresie gwarancji. 
7. Pełnienie nadzoru autorskiego (bez dodatkowego wynagrodzenia) w ilości max. 3 
    wizyt na budowie projektanta każdej branży na pisemne wezwanie Inwestora (nie 
    wynikające z wad projektu). 

§5 
GWARANCJA 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione 
     w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do       
     realizacji przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas        
    trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia,       
     zobowiązuje się w wyznaczonym przez Zamawiającego terminu do wprowadzenia     
     odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia. 
 

§6 
KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub  nienależyte wykonanie 
    zobowiązań umownych w formie kar umownych: 

1.1. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy kar umownych 
                   w następujących sytuacjach: 

a) za  opóźnienie  w wykonaniu  przedmiotu  umowy lub  każdej  z jego  części 
                w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienie,      

    licząc od dat określonych w § 2, 
b) za opóźnienie w wypełnieniu zobowiązań wynikających z pełnienia nadzoru 

                autorskiego, w tym niedochowanie terminów określonych przez      
    Zamawiającego w niniejszej umowie oraz wyznaczonych podczas realizacji      
    robót budowlanych - w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy za      
    każdy dzień opóźnienia, licząc od dat określonych przez Zamawiającego, 
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w    
    wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

1.2. Zamawiający   Zapłaci   Wykonawcy  karę   z   tytułu   odstąpienia   od   umowy 
                   z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości przedmiotu 
                   umowy. 
2. Jeżeli na skutek niedotrzymania terminu wykonania dzieła Zamawiający poniesie szkody z      
    tego tytułu, to szkody te w pełnej wysokości będą pokryte przez Wykonawcę niezależnie od     
    ustaleń wymienionych w pkt.l. 
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce    
    w wykonaniu dzieła tak dalece, że wykonanie dzieła w terminie umownym jest niemożliwe. 
4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w pkt. 3 nie zwalnia    



    Wykonawcy  od  zapłaty kary umownej   i  odszkodowania  na  zasadach określonych w tej    
    umowie. 
5. Skutki wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z ustalonym zakresem poniesie 
    Wykonawca. 
 

§7 
PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca  ma  prawo  zlecić  niektóre  prace  związane  z wykonaniem  umowy 
    podwykonawcy, za którego działania lub zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność 
    wobec Zamawiającego. 
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń     
    podwykonawców w  stosunku  do  Wykonawcy.  Przedmiotowa  odpowiedzialność 
    obciąża wyłącznie Wykonawcę. 

§8 
ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 
a) Wykonawca nie rozpoczął usług projektowych bez uzasadnionych przyczyn 

                 lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił 
                 ich pomimo wezwań Zamawiającego przez okres dłuższy niż 2 tygodnie. 

b) 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. 

c) Została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano 
                nakaz zajęcia jego majątku. 

d) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje   
     swoje zobowiązania umowne. 
e) Wykonawca   bez   zgody   Zamawiającego   zleci   wykonanie   dokumentacji 

                projektowej lub przeważającej części podwykonawcom. 
2. Odstąpienie   od   umowy   powinno   nastąpić   w   formie   pisemnej   pod   rygorem 
    nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadku, 
    gdy: 

a) Zamawiający   nie   wywiązuje   się   z   obowiązku   zapłaty   faktury,   mimo 
                dodatkowego wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury,                    

    określonego w niniejszej umowie. 
b) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania Protokołu 

                 kompletności. 
4. W   uzasadnionych   przypadkach   strony   umowy   mogą   rozwiązać   umowę   za 
    porozumieniem stron - w takim przypadku kar umownych nie stosuje się. 
 

§9 
ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

Zamawiający przewiduje okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy. 
1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
    dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 
 a) wystąpienia ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty, 
                na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy; 

b) wystąpienia nieistotnych zmian tj. zmian, które nie mają wpływu na tzw. konieczne 
                 warunki Umowy (termin, zakres, wartość Umowy). 
3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty na 
    podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach gdy: 



a) Opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od Wykonawcy       
    tj. wydłużony termin uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień, decyzji    
    administracyjnych lub przedłużająca się procedura sprawdzania/akceptowania      
    dokumentów przez Zamawiającego. Termin ten zostaje wówczas przedłużony o    
    czas trwania w/w okoliczności lub otrzymania w/w dokumentów. 
b) Wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej   
    dodatkowych decyzji, uzgodnień, pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania. 

4. Zmiana Zakresu rzeczowego umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
    dokonano    wyboru    Wykonawcy,    może    nastąpić    w    przypadku    wystąpienia 
    okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji 
    do projektowania, 
5. Zmiana Wartości przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
    dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach: 

a) Zmniejszenia zakresu rzeczowego Umowy. 
b) Urzędowych zmian w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany    
    podatku VAT. 

§10 
PRAWA AUTORSKIE 

1. Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
    Wykonawca  przenosi  na  Zamawiającego,  bez  obowiązku  zapłaty  dodatkowego 
    wynagrodzenia,  autorskie prawa majątkowe do wszystkich jej  elementów, bez 
    ograniczenia  czasowego,  do  korzystania,  rozporządzania nią w całości  lub we 
    fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci dokumentacji 
                projektowej, 

b) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych, 
                techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 
                magnetycznego, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet lub Intralnet, 

c) udostępnianie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy za 
                pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu lub Intralnetu oraz 
                komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne 
                udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w całości lub  

    części w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 
d) korzystania z dokumentacji projektowej poprzez nanoszenie zmian (bez   
    ograniczeń), 
e) udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

                administracyjnych lub na potrzeby kontroli. 
2. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji projektowej, 
    jego   obowiązkiem   jest   umieszczanie   odpowiednich   postanowień   w   zakresie 
    opisanym niniejszą klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między 
    Wykonawcą, a twórcami poszczególnych elementów dokumentacji. 
3. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej 
    umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich 
    osób trzecich - dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne 
    odrębne uzyskanie zgody osób trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku 
    skierowania jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie 
    zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych w tego tytułu. 
4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na 
    wykonywanie autorskich praw zależnych. 
5. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej 
    należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. 
6. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na 
    osoby trzecie. 



 
§11 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. W   przypadku   napotkania   trudności   w   realizacji   prac   projektowych   zgodnie 
    z    ustalonym     zakresem    wszelkie    zmiany    Wykonawca    będzie    uzgadniał 
    z Zamawiającym przed ich wykonaniem. 
2. W przypadku konieczności wstrzymania prac projektowych z winy Wykonawcy straty 
    poniesione   z   tego   tytułu   pokryje   Wykonawca.   W   przypadku   konieczności 
    wstrzymania prac projektowych z winy Zamawiającego straty poniesione z tego tytułu    
    pokryje Zamawiający. 
 

§12 
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca 
    jest   zobowiązany   przede   wszystkim    do    wyczerpania    drogi    postępowania 
    reklamacyjnego. 
2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę 
    Zamawiającego. 
3. W Sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia 
    zawarte w Kodeksie Cywilnym i Prawie budowlanym oraz w innych szczegółowych  
    aktach prawa. 
 

§13 
Wszelkie zmiany treści umowy Wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§14 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: 1 dla Wykonawcy i 1 dla 
Zamawiającego. 

§15 
Załączniki 

Wykaz załączników do niniejszej umowy stanowią:  
1) Oferta Wykonawcy - załącznik nr 1 do umowy. 
 
 
                  WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY 
 
 


