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Zał. Nr 2 do SIWZ Projekt umowy 

UMOWA nr ….. 

zawarta w dniu ...................2019 r. w pomiędzy: 

Gminą Prószków, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, 
NIP: 9910284648, REGON: 531413248, 
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez:  

Pana Krzysztofa Cebulę – Burmistrza Prószkowa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Prószków – Pani Doroty Staniów 

a  

*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego:  

spółką pod firmą „…” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ………., ………………. 

(wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS ... – zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, stanowiącym 

załącznik do umowy, NIP ……………….., REGON …………………….., zwaną dalej „Wykonawcą”, 

reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-ego na podstawie 

pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy2,  

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:  

Panią/Panem …, legitymującą/-ym się dowodem osobistym seria i numer …, PESEL …, zamieszkałą/-

ym pod adresem …, prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pod firmą „…”  

z siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie z 

wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stanowiącym załącznik do 

umowy, NIP ……………, REGON …………., zwaną/-ym dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną/-ym przez … 

działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy3,  

Strony  zgodnie  postanowiły  co  następuje: 

1) W wyniku wyboru oferty w dniu ……………………. r. z przeprowadzonego postępowania w formie 
przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji 
„Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe” w 
oparciu o projekt pn.: „Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo rowerowych w Aglomeracji 
Opolskiej”  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  

§ 1. 

Przedmiot umowy. 

1. Wykonawca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego w szczególności do: 

1) Opracowania dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego oraz projektów 
wykonawczych dla zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: „Budowa 
ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości 
Zimnice Wielkie i Zimnice Małe” wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem uzgodnieniami 
oraz:  

                                                           
1  Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki. 
2  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki. 
3  Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby. 
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 uzyskaniem decyzji środowiskowej, w przypadkach gdy jej uzyskanie będzie wymagane 
na podstawie przepisów obowiązującego prawa, 

 przedmiaru robót oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w 
przypadkach gdy jej opracowanie będzie wymagane na podstawie przepisów 
obowiązującego prawa,  

 szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  

 kosztorysu inwestorskiego,  

 opisu przedmiotu zamówienia, 

 udziału w procedurze wyłonienia wykonawcy robót realizowanych w oparciu o ww. 
dokumentację projektową, w tym przygotowanie odpowiedzi na pytania wykonawców 
robót, udzielanie wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej oraz 
przetargowej oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w 
opracowanej dokumentacji, w trakcie postępowania przetargowego na realizację robót 
budowlanych dla przedmiotowego przedsięwzięcia. 

2) Opracowanie i złożenie do właściwego organu administracji publicznej wniosku o wydanie 
decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą jak wyżej (dalej decyzja 
ZRID) wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami i uzgodnieniami oraz uzyskanie ostatecznej 
decyzji ZRID,  

3) Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej 
oraz innych dokumentów wytworzonych w ramach realizacji przedmiotu umowy,  

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 1186) w toku realizacji robót 
budowlanych objętych decyzją ZRID.  

2. Zamawiający zleca, a Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy, 
przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w ust. 1 powyżej niniejszego paragrafu. 

3. W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i 
złożenia dokumentacji formalno-prawnej, niezbędnej do uzyskania stosownej decyzji ZRID   
właściwego organu oraz wyjaśnienia wszelkich wątpliwości wskazanych przez ten organ. 

4. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową oraz przetargową z 
oryginałami wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień oraz opinii, jak i uzyskaną decyzję 
ZRID.  

5. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć; dokumentacja ta wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o ustawę Pzp, niezbędnych do 
użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

6. Dokumentacja budowlano-wykonawcza winna zostać wykonana w języku polskim, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz 
powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć.  

7. Wykonawca będzie zobowiązany sprawować nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych 
do czasu wykonania umowy robót budowlanych objętych dokumentacją projektową. Nadzór 
autorski obejmuje w szczególności kontrolę realizacji robót zgodnie z projektem, akceptację 
wprowadzonych zmian, udział w spotkaniach i naradach, udzielanie wyjaśnień i porad 
Zamawiającemu oraz wykonawcy robót budowlanych. 

8. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem, posiada niezbędne 
umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem 
umowy i zobowiązuje się je wykonać z należytą starannością, aktualnym poziomem wiedzy i 
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techniki, obowiązującymi przepisami prawa, a także zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, 
normami i rysunkami normatywnymi oraz warunkami zawartymi w ofercie Wykonawcy oraz 
SIWZ. Wykonawca oświadcza, że pracownicy, którzy będą wykonywać czynności związane z 
realizacją przedmiotu umowy, posiadać będą wszelkie niezbędne uprawnienia i pozwolenia. 

9. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie 
jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z umowy, w tym w szczególności wierzytelności 
przysługujących wobec Zamawiającego z tytułu realizacji umowy. 

§ 2. 

Termin wykonania umowy. 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z ofertą Wykonawcy w 
terminie 21 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy tj. do dnia ………………………..…. , na co 
składa się: 

a) Wykonanie dokumentacji  określonej w § 1 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy wraz z uzyskaniem 
ostatecznej decyzji ZRID, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy w terminie 12 
miesięcy od dnia podpisania umowy tj. do dnia:………………………………… 

b) Udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na pytania wykonawców robót oraz dokonywanie 
ewentualnych modyfikacji w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy w 
trakcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych: 1 miesiąc 
licząc od dnia ogłoszenia postępowania przetargowego na roboty budowlane. 

c) Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych wykonywanych na 
podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę:  8 miesięcy licząc od 
dnia rozpoczęcia robót budowlanych.  

2. Termin określony w ust. 1 lit. b) i c)  umowy powyżej  jest terminem szacunkowym i zależy od  
czasu trwania procedury przetargowej na roboty budowlane oraz czasu realizacji robót 
budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski  i w związku z tym może ulec 
wydłużeniu lub skróceniu.  

§ 3. 

Warunki wykonania umowy. 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędne do wykonania dokumentacji, objętej umową, 
informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty. Wykonawca zobowiązuje się konsultować 
wszelkie istotne rozwiązania projektowe z Zamawiającym. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dostarczenia Wykonawcy dodatkowych danych, których 
potrzeba dostarczenia wyłoni się w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygnięcia. 
Powyższe nie będzie powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 
niniejszej umowy.  

3. Niniejszym Zamawiający upoważnia Wykonawcę do złożenia w jego imieniu wniosku o wydanie 
decyzji  ZRID. 

4. Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i  w sposób zgodny z wymaganiami 
określonymi w umowie, z zakresem i formą projektu budowlano - wykonawczego, oraz będzie 
zobowiązany do: 

a) sporządzania odpowiednich wniosków do uzgodnień w zakresie obejmującym przedmiot 
umowy,  

b) uzyskania wszystkich wymaganych prawem uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji 
ZRID, jak również uzyskanie decyzji środowiskowej, w przypadku gdy jej uzyskanie będzie 
wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, 
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c) uzyskania w imieniu Zamawiającego  decyzji ZRID  w rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 2003 
r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), 

d) opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w przypadkach 
gdy jej opracowanie będzie wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, 

e) uczestniczenie w postępowaniu przetargowym na wykonanie robót budowlanych:  

i. przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych, w tym w szczególności zgodnie z art. 29 ustawy Pzp, art. 30 ustawy Pzp, 
art. 30a ustawy Pzp oraz art. 31 ustawy Pzp,  

ii. udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców związane ze sporządzoną 
dokumentacją projektową lub przetargową, składane w trakcie trwania procedury 
przetargowej na wykonanie robót budowlanych,  

iii. dokonywanie ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej 
dokumentacji projektowej i przetargowej, w trakcie postępowania przetargowego na 
realizację robót budowlanych, 

f) pełnienia nadzoru autorskiego,  

g) przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworu 
powstałego w wyniku przygotowania dokumentacji, 

h) opisanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających z 
art. 29-31 Pzp, tj. za pomocą parametrów technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, tzn. 
bez podawania ich producentów, nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to 
możliwe ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia i jedyną możliwością będzie 
podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca (projektant) zobowiązany jest do 
podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń wraz z dodaniem 
wyrazu „lub równoważny”  oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich 
równoważności, przy czym wymogi równoważności muszą być możliwe do zrealizowania i 
niedopuszczalne jest formułowanie iluzorycznych kryteriów równoważności, wskazujących 
na jednego producenta. Wykonawca zobowiązany jest do wskazania takich kryteriów 
równoważności, dzięki którym Wykonawca i Zamawiający w oparciu o metodę 
zerojedynkową będą w stanie ocenić, czy dane rozwiązanie spełnia istotne parametry 
wymagane przez Zamawiającego i w konsekwencji stwierdzić czy nosi przymiot rozwiązania 
równoważnego. Powyższe nie ma zastosowania jeżeli nie prowadzi do uprzywilejowania lub 
wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, 

i) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej oraz przetargowej i zawartych 
w niej rozwiązań projektowych, 

j) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na 
jakość lub termin zakończenia opracowania projektowego. 

5. Strony wyznaczają swoich przedstawicieli do kontaktu przy wykonaniu niniejszego zadania : 

a) Zamawiający – …………………………. 

b) Wykonawca – ………………………….. 

6.  Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu wstępnego projektu budowlano-
wykonawczego, zawierającego podstawowe rozwiązania – przed ostatecznym przekazaniem 
dokumentacji.  



5 
 

7. W toku tworzenia projektu, w fazie jego wstępnego opracowywania, a także później, przed jego 
oddaniem, Wykonawca przeprowadzać będzie konsultacje z Zamawiającym w celu umożliwienia 
Zamawiającemu dokonania wstępnej analizy oraz złożenia ewentualnych wniosków i zastrzeżeń 
w odniesieniu do użytych w projekcie rozwiązań. Wykonawca nie może odmówić dokonania 
zmian i uzupełnień w projekcie zasygnalizowanych przez Zamawiającego, o ile pozostają one w 
zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i są możliwe do zastosowania. W razie odmowy 
dokonania przez Wykonawcę zmian i uzupełnień, Zamawiający może od umowy odstąpić i 
naliczyć karę umowną, o której mowa w § 10 ust. 3 umowy. Uprawnienie, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym, Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od dnia odmowy 
dokonania przez Wykonawcę zmian i uzupełnień w projekcie zasygnalizowanych przez 
Zamawiającego. 

§ 4. 

Dokumentacja. 

1. Wykonawca przekaże projekt budowlano-wykonawczy stanowiący przedmiot umowy w 6 
egzemplarzach wraz z wykazem opracowań i pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja jest 
wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi i umową. 

2. Jeżeli załącznikiem do wniosku o decyzję ZRID jest wymagana przepisami prawa ilość projektów 
budowlanych, Wykonawca przygotuje również odpowiednią ilość egzemplarzy projektu oprócz 
wymienionych w ust. 1.  

3. Dokumentację budowlano-wykonawczą w formie elektronicznej z możliwością kopiowania i 
obsługi przez ogólnie dostępne programy, Wykonawca zobowiązany jest przekazać 
Zamawiającemu na płycie cd/dvd. Nazwy plików powinny wskazywać jednoznacznie na ich 
zawartość i dokładnie odpowiadać nazwom w dokumentacji projektowo – technicznej w formie 
papierowej oraz powinny być pogrupowane branżami w oddzielne foldery. 

Wykonawca wyraża zgodę na publikację dokumentacji projektowo - technicznej w wersji 
pisemnej i cyfrowej, tj. pliki rysunkowe w technologii AutoCad, pliki tekstowe w formacie 
dokumentu Word i/lub Excel, pliki przedmiaru i kosztorysów w formacie, np. programu NORMA 
oraz całość projektu w wersji PDF.  

§ 5. 

Wynagrodzenie. 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, określonego w § 1 ust. 1 pkt 1) do pkt 4), Strony 
ustalają dla Wykonawcy całkowite  wynagrodzenie  w kwocie: …………….. zł netto (słownie: …. 
tysięcy złotych netto) plus obowiązująca w dacie wystawienia faktury przez Wykonawcę stawka 
podatku VAT, ………….. zł brutto (słownie: ……………… tysięcy złotych brutto), w tym: 

1) Wynagrodzenie ryczałtowe w zakresie określonym w §1 ust. 1 pkt 1) do pkt 3) niniejszej 
umowy  ustala się w kwocie …. zł brutto (słownie:….) zgodnie z ceną w formularzu 
ofertowym, 

2) Wynagrodzenie ryczałtowe za sprawowanie nadzoru autorskiego, w zakresie określonym w 
§1 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy ustala się w kwocie całkowitej …. zł brutto 
(słownie:……….….) zgodnie z ceną w formularzu ofertowym, z tym że: 
- pobyt na budowie (do 10 razy), cena jednostkowa - …………………. zł. brutto 
- pobyt w siedzibie Zamawiającego (do 10 razy), cena jednostkowa - …………. zł. brutto  
- opracowanie opinii (do 5 razy), cena jednostkowa - …………. zł. brutto.  

2. Wynagrodzenie z ust. 1 pkt 1 powyżej, z tytułu realizacji prac o których mowa w §1 ust. 1 pkt 1) 
do pkt 3) niniejszej umowy nastąpi na podstawie jednej faktury i przysługuje po wykonaniu 
dokumentacji projektowej oraz przetargowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID. 
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Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury, będzie protokół zdawczo-odbiorczy 
dokumentacji projektowej oraz przetargowej, o którym mowa w § 9 ust. 2 umowy, z którego 
będzie wynikało m.in. doręczenie do siedziby Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz 
przetargowej wraz z decyzją ZRID w rozumieniu ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 
2018 r., poz. 1474) wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami. 

3. Wynagrodzenie z ust. 1 pkt 2) powyżej z tytułu pełnienia nadzoru autorskiego przysługuje 
Wykonawcy  w rozliczeniu miesięcznym podczas realizacji robót budowlanych, jedynie za 
wykonane czynności nadzoru, które są zgodne  z zapisami §6 niniejszej umowy i wycenione w 
formularzu ofertowym z zastrzeżeniem ust. 6 i 7  niniejszego paragrafu. 

4. Przygotowywanie odpowiedzi i udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie modyfikacji w 
opracowanej dokumentacji w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 1) umowy przez Wykonawcę 
następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego. 

5. Pełnienie czynności nadzoru autorskiego następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego i 
obejmuje wszystkie koszty związane z pobytem na budowie oraz czynnościami nadzoru zgodnie  z 
zapisami  §6 niniejszej umowy. 

6. W przypadku braku konieczności wykonania elementu umowy, o którym mowa w  §1 ust. 1 pkt 4) 
niniejszej umowy, wartość umowna wynagrodzenia ulegnie obniżeniu przy uwzględnieniu cen 
zawartych w formularzu ofertowym. 

7. Faktury za realizację przedmiotu umowy wystawiane będą przez Wykonawcę na Zamawiającego.  

8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur nie później niż w terminie do 30 dni liczonym od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. Za datę dokonania 
przez Zamawiającego płatności uznaje się datę złożenia polecenia przelewu należności w banku 
Zamawiającego. 

9. Zamawiający nie udziela zaliczek.  

10. Wynagrodzenie płatne będzie na konto Wykonawcy wskazane w fakturze. 

11. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w §5 ust. 1niniejszej 
umowy.  

12. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoich cenach wszelkie koszty wynikające z wymagań 
umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków. 

13. W umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się odpowiednie zmiany w 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy  w trakcie realizacji umowy, w przypadku 
zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 10 października 2002 
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. z Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 ), 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez  Wykonawcę nie 
wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w zamiany. 
Wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w § 5 niniejszej umowy, ulegnie odpowiednim 
zmianom.  

15. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 14 pkt. 2) i 3), Wykonawca  zobowiązany jest 
przedstawić oraz wykazać Zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób 
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ww. zmiany wpływają na koszty wykonania przedmiotu umowy (zamówienia) przez Wykonawcę. W 
przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania  
zamówienia, Strony dokonają stosownej zmiany umowy. W przypadku gdy zmiany, o których mowa 
w ust. 14 pkt. 2) i 3) powodują obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiający dokona korekty 
wynagrodzenia odpowiednio do tych zmian. 

§ 6. 

Nadzór autorski  
1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)  - dalej jako ustawa Prawo 
Budowlane. 
 
2. Zmiana Projektanta Drogowego (osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia) po zakończeniu 
realizacji umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, może nastąpić jedynie 
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego osoby wyznaczonej przez Wykonawcę i jej pisemnego 
oświadczenia o przejęciu obowiązków Projektanta Drogowego, wynikających z art. 20 ustawy Prawo 
Budowlane i obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy. Oświadczenie musi zawierać: 
datę przekazania/przejęcia obowiązków między Projektantami Drogowymi, zgody na 
scedowanie/przejęcie wszystkich obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy.  

 
3. W ramach nadzoru autorskiego Projektant Drogowy jest zobowiązany na wezwanie 
Zamawiającego do: pełnienia podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa (m.in. art. 
20 ust. 1 pkt 4), art. 36 a ust. 6, ustawy Prawo Budowlane) oraz wyjaśniania wątpliwości i udzielania 
wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej podczas realizacji robót, w 
szczególności do: 

1) udzielania odpowiedzi co do realizacji  przedmiotu zamówienia w siedzibie Zamawiającego 
lub na placu budowy, o ile taką potrzebę zgłosi Zamawiający, 

2) analizowania wniosków o zmianę rozwiązań i roszczeń wykonawcy robót związanych z 
dokumentacją projektową, w tym: określania przyczyn proponowanych zmian, określania 
zakresu wprowadzanych zmian,  stwierdzania czy zmiana zatwierdzonego projektu 
budowlanego jest istotna/nie istotna, opiniowania parametrów ujętych w specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,  

3) udziału w: komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub 
Inżyniera, w odbiorach częściowych na wezwanie Zamawiającego i obligatoryjnie w odbiorze 
końcowym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu doprowadzenie do 
osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów, 

4) doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy, objętych regulacjami 
przepisów prawa na podstawie których przygotowano przedmiot umowy, 

5) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane 
oraz w dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od przedłożenia rozwiązań jednak nie później niż 
dzień przed rozpoczęciem realizacji robót zamiennych, 

6) uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie w 
szczególności w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji powykonawczej, 

 
4.   Termin realizacji ww. obowiązków zostanie każdorazowo wyznaczony przez Zamawiającego. 

Wykonawca może wnosić o zmianę wskazanego terminu zrealizowania obowiązków wyłącznie w 
pierwszych 2 dniach od powiadomienia o terminie realizowania obowiązków nadzoru 
autorskiego. Zamawiający jest zobowiązany zająć stanowisko w ww. sprawie w czasie 2 dni 
roboczych od wpłynięcia wniosku. 
 

5.   Podstawę podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę stanowi wezwanie 
przekazane przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną 
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datą rozpoczęcia wykonywania zobowiązania związanego z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
Strony dopuszczają przekazywanie wezwania pocztą elektroniczną na adres e-mail: ……. . 

§ 7. 

Prawa autorskie i  przeniesienie praw autorskich.  

1. Wykonawca oświadcza, że: 
1) będzie posiadał pełnię autorskich praw osobistych i majątkowych  

do dokumentacji projektowej objętej umową,   

2) przysługujące mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do dokumentacji projektowej 
objętej umową nie będą w żaden sposób ograniczone, ani obciążone prawami osób trzecich, i 
nie będą naruszać praw osób trzecich, 

3) nie zawarł ani nie zawrze z żadnym podmiotem umowy o korzystanie  
z dokumentacji projektowej objętej umową (umowa licencyjna), 

4) posiada i będzie posiadał pełne, wyłączne i niczym nie ograniczone prawo do udzielania 
zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z opracowań dokumentacji projektowej objętej 
umową.  

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z dniem odbioru dokumentacji projektowej,  w ramach 
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie, autorskie prawa majątkowe wraz z prawem do 
wykonywania praw zależnych (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, zwanej dalej Prawem autorskim), do 
dokumentacji projektowej objętej umową oraz zaktualizowanej dokumentacji projektowej powstałej 
w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz innych dokumentów wytworzonych w ramach realizacji 
przedmiotu umowy, na wszystkich znanych w dniu zawierania umowy polach eksploatacji, w tym w 
szczególności na następujących polach eksploatacji :  

1) w zakresie używania, 

2) w zakresie wykorzystania w całości lub części oraz dokonywania zmian i przeróbek, w tym 
również do łączenia z innymi projektami,  

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których zostały utrwalone – 
wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

5) w zakresie uprawnienia do używania, wykorzystania, utrwalania i zwielokrotniania 
opracowań (utworów zależnych), które powstaną wskutek dokonania zmian, przeróbek i 
połączenia z innymi projektami, zgodnie z pkt. 2; 

6) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera; 

7) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.  

a. Zamawiający ma prawo upoważnić osoby trzecie do korzystania z uzyskanych niniejszą umową 
praw i zezwoleń. Uprawnienie powyższe jest nieodwołalne i nie jest uzależnione od żadnych 
dodatkowych warunków oraz zostało udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

b. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Zamawiającego własności 
egzemplarzy tej dokumentacji, w liczbie wymaganej zgodnie z niniejszą umową w ramach 
wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie.  

c. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie. 
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d. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy, przedmiot umowy pozostaje własnością 
Zamawiającego. 

§ 8. 

1. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie z jakimikolwiek 
roszczeniami wynikającymi z naruszenia ich praw, o których mowa w §  7 powyżej, Wykonawca 
zwolni Zamawiającego od obowiązku zaspokojenia tych roszczeń. 

2. W przypadku opisanym w ust.1 powyżej i jednoczesnego dochodzenia na drodze sądowej przez 
osoby trzecie stosownych roszczeń przeciw Zamawiającemu, Wykonawca będzie zobowiązany 
do przystąpienia w procesie po stronie Zamawiającego i zwolnienia go z udziału w sprawie. 

 

§ 9. 

Odbiór dokumentacji. 

1. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji ZRID Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji przedmiot umowy. Zamawiający w terminie 7 dni naniesie uwagi na piśmie. 

2. W terminie określonym w § 2 ust. 1 lit a) umowy Wykonawca zgłasza gotowość odbioru, 
przedkładając kompletną dokumentację projektową oraz przetargową oraz ostateczną decyzję 
ZRID. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 5 dni roboczych  od dnia zgłoszenia. Z czynności 
odbiorowych strony sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach, po jednym 
dla każdej ze stron. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania poprawek, w tym usunięcia ewentualnych braków 
lub wad stwierdzonych przez Zamawiającego w dokumentacji, w terminie 5 dni od daty 
przystąpienia do odbioru, chyba że strony ustalą inny termin.  

4. Strony ocenią prawidłowość wykonania poprawek, o których mowa w ust. 3 powyżej,  
w terminie 7 dni i dokonają odpowiedniej adnotacji na obydwu egzemplarzach protokołu 
zdawczo - odbiorczego.  

5. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i 
prawnych dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów wytworzonych w ramach 
realizacji przedmiotu umowy. 

6. O zauważonych w okresie po odbiorze wadach dokumentacji (w tym konieczności dokonania 
poprawek, zmian lub uzupełnień), Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie po ich 
wykryciu. 

7. Wykonawca usunie wady, o których mowa w ust. 6 powyżej (w tym dokona poprawek, zmian lub 
uzupełnień), najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, o którym 
mowa w ust. 6 powyżej. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w toku odbioru końcowego w terminie 14 dni 
od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i na niebezpieczeństwo Wykonawcy  bez wyznaczania 
Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sądu na zastępcze wykonanie 
zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych strony wskazują, iż niniejsze 
postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. w zakresie obowiązku uzyskania 
zgody sądu na wykonanie zastępcze. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w 
pierwszej kolejności z kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę.  
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§ 10. 

Kary umowne. 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto, za każdy zakończony dzień zwłoki w wykonaniu i realizacji 
przedmiotu umowy lub też jego odbiorze.   

2. Z tytułu zwłoki w usunięciu wad w dokumentacji, stwierdzonej przy odbiorze lub w okresie 
gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia 
wyznaczonego na usunięcie wad.  

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego brutto. 

4. Za każdorazowy przypadek stwierdzenia wykonywania czynności wskazanych przez 

Zamawiającego w SIWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o pracę, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 tysięcy złotych od każdej niezatrudnionej 

na podstawie umowy o pracę osoby, która wykonywała czynności wskazane przez 

Zamawiającego w SIWZ.  

5. Z tytułu niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wysokości 5 tysięcy 

złotych za każdy stwierdzony przypadek. 

6. Z tytułu niezgłoszenia podwykonawców lub przedłożenia oświadczeń, o których mowa w § 16 

umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 000 zł za każdy 

stwierdzony taki przypadek. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia Zamawiającego możliwości dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli wysokość kar umownych nie 
pokryje powstałej szkody. 

§ 11. 

Odstąpienie od umowy. 

1. Poza przypadkami uregulowanymi w przepisach prawa, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczyć Wykonawcy karę umowną, o której 
mowa w § 10 ust. 3 umowy, przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w 
następujących okolicznościach i terminach:  

1) gdy Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykonywaniem przedmiotu umowy tak 
dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie określonym 
odpowiednio w § 2 umowy. Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 4 
tygodni, od upływu terminów określonych odpowiednio na podstawie § 2 umowy, 

2) gdy Wykonawca nie wywiązał się z wykonania przedmiotu umowy lub go nie wykonuje 
przez czas dłuższy niż 14 dni od upływu terminów określonych odpowiednio w § 2 umowy. 
Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 4 tygodni, od upływu terminów 
określonych odpowiednio na podstawie § 2 umowy, 
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3) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy. 
Uprawnienie to Zamawiający może wykonać w terminie 4 tygodni od powzięcia informacji o 
likwidacji przedsiębiorstwa Wykonawcy, nie dłużej jednak niż w terminie 3 miesięcy od 
upływu terminu określonego w § 2 ust. 1 lit b) umowy, 

4) gdy Wykonawca powierzył podwykonawcy realizację przedmiotu umowy bez dokonania 
czynności zgłoszenia, o której mowa w § 16 umowy lub gdy Wykonawca powierzył 
podwykonawcy realizację przedmiotu umowy mimo zgłoszonego sprzeciwu Zamawiającego. 
Uprawienie to Zamawiający może wykonać w terminie 4 tygodni od powzięcia wiadomości 
o powyższych okolicznościach. 

2. W razie wystąpienia 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 miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie należnego mu 
wynagrodzenia z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. 

 

§  12. 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot umowy gwarancji na okres ………………….. 
miesięcy, licząc  od dnia dokonania odbioru dokumentacji. Ilekroć w niniejszej umowie jest 
mowa o gwarancji, należy przez to rozumieć również rękojmię za wady. Jeżeli okres gwarancji 
jest krótszy od okresu rękojmi wynikającego z kodeksu cywilnego - wówczas okres rękojmi jest 
równy okresowi wynikającemu z przepisów kodeksu cywilnego. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego w szczególności jeżeli dokumentacja 
ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie, a w 
szczególności Wykonawca odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi  w  
normach i przepisach techniczno - budowlanych. 

3. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu jeśli otrzymana przez Zamawiającego 
dokumentacja będzie posiadać wady (w tym wymagać będzie dokonania poprawek lub usunięcia 
ewentualnych braków) Zamawiający ma prawo: 

a) żądania bezpłatnego usunięcia przez Wykonawcę wad (w tym wymagać dokonania 
poprawek lub usunięcia ewentualnych braków) w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego bez względu na wysokość związanych z tym kosztów,  

b) żądania obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, 

c) odstąpienia od umowy, jeżeli zauważono wady uniemożliwiające realizację inwestycji na 
podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. Z uprawnienia tego Zamawiający może 
skorzystać w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia Wykonawcy informacji od 
Zamawiającego o istnieniu takich wad.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad stwierdzonych w okresie rękojmi, w terminie 14 dni 
od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad stronie trzeciej na koszt i na niebezpieczeństwo Wykonawcy, bez 
wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, oraz bez uzyskiwania zgody sądu na 
zastępcze wykonanie zobowiązania. Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych 
strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 k.c. 
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w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie zastępcze. W tym przypadku 
koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z kwoty stanowiącej 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Skorzystanie przez Zamawiającego z procedury wykonania zastępczego usunięcia wad, o 
której mowa powyżej, nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiającego od 
Wykonawcy roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych za niezrealizowanie 
przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi. 

6. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji za wady wygasają w stosunku do Wykonawcy 
wraz z zakończeniem robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji projektowej.      

7. Niezależnie od uprawnień określonych w niniejszym paragrafie, Zamawiającemu przysługuje  
prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nie osiągnięcia w 
zrealizowanych obiektach (robotach) parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno - 
budowlanymi. 

§ 13. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Strony uzgodniły, że Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokości 7 % całkowitej /łącznej/ ceny brutto 
przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie: ……………………..). 

2. Zamawiający dokona zwrotu 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosić będzie 30% 
wysokości wniesionego zabezpieczenia. 

4. Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona 
Wykonawcy nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

5. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy w stosunku do 
terminu przedstawionego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni 
przed zawarciem aneksu, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 
do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez 
Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy. 

6. Jeżeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do 
wypłaty kwoty gwarancyjnej nieodwołalnie, bezwarunkowo i na pierwsze, pisemne żądanie 
Zamawiającego, złożone wraz  z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich 
zobowiązań w terminie przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.  

7. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumieć należy niewykonanie przez Wykonawcę 

jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z umowy. 

 
§ 14 

Klauzula zatrudnienia 

1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby: 
a) czynności administracyjno-biurowe wykonywane na potrzeby realizacji zamówienia; 
b) sporządzanie opracowań projektowych niewymagających pełnienia samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie, jak również sporządzanie pozostałych opracowań 
projektowych pod nadzorem Projektanta Drogowego; których wykonanie polega na 
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wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy, były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.  

 (Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie  

i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci  
tzw. samozatrudnienia, jako podwykonawcy, oraz osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie). 
2. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w 

każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do 

zatrudniania na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej w ust. 1 

czynności.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów. 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych 

osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 

zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, określanego 
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dalej również jako RODO),  (tj. w szczególności4 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; 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy (zanonimizowane w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników – jeżeli będzie to konieczne, tj. w 

szczególności5 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 ); 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

(zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników – jeżeli 

będzie to konieczne, tj. w szczególności6 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). 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  określonej w §10 ust. 4 

niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  zagrożone 

jest sankcją w postaci zapłaty przez Wykonawcę kary umownej  określonej w §10 ust. 5 

niniejszej umowy.  

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 15. 

Zmiany umowy 

1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w niniejszej 
umowie, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w 
następujących przypadkach:  

a) konieczności wykonania części dokumentacji jako zamiennej, 

                                                           
4 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów RODO; zakres 
anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami RODO.  
5 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Zaświadczenie może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każdy dokument powinien zostać przeanalizowany przez składającego pod kątem przepisów RODO; 
zakres anonimizacji dokumentu musi być zgodny z przepisami RODO.  
6 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Kopia dowodu może zawierać również inne dane, które podlegają 
anonimizacji. Każdy dokument powinien zostać przeanalizowany przez składającego pod kątem przepisów RODO; 
zakres anonimizacji dokumentu musi być zgodny z przepisami RODO.  
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b) wydłużenia terminów uzyskania niezbędnych uzgodnień, dokumentów i decyzji przez 
Wykonawcę i Zamawiającego, nie z ich winy, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę i 
Zamawiającego należytej staranności, 

c) wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, 

d) wystąpienia przestoju i opóźnienia zawinionego przez Zamawiającego, 

e) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności, 

f) wydłużenia lub skrócenia czasu trwania procedury przetargowej na roboty budowlane lub 
czasu realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany będzie nadzór autorski, 
zgodnie z § 2 ust. 2 niniejszej umowy. 

 
2. Termin odbioru dokumentacji może ulec zmianie na pisemny wniosek Wykonawcy. Strony ustalą 

nowy termin z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 
dokumentacji równy będzie faktycznemu okresowi opóźnienia. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy i/lub zmniejszenia 
wynagrodzenia w przypadkach: 

a) konieczności wykonania części dokumentacji jako zamiennej, 

b) gdy wykonanie całego zakresu będzie niemożliwe z przyczyn prawnych, finansowych, 
organizacyjnych lub społecznych, 

c) stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności rezygnacji z wykonania części przedmiotu 
umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki 
podatku od towarów i usług ( VAT ) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie 
wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione. 

5. Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści 
oferty Wykonawcy w sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian 
wprowadzonych w umowach zawartych pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w 
tym m.in. instytucjami nadzorującymi, pośredniczącymi, zarządzającymi, partnerami 
zaangażowanymi w realizację Projektu, w ramach którego realizowany jest przedmiot umowy. 

6. Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu Stron na piśmie, pod rygorem nieważności. 

7. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej 
dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: 
       a) opis zmiany, 
       b) uzasadnienie zmiany, 
       c) czas wykonania zmiany, 
       d)  wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 
8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. O zmianie  należy 
poinformować Zamawiającego, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia okoliczności 
uprawniających do wprowadzenia zmiany. 
 

§ 16. 
Podwykonawcy 
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, zgodnie z art. 36a 
Pzp. 

1a. Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące części zamówienia (Wykonawca 

podaje wyłącznie, jeżeli na dzień podpisania niniejszej umowy są już znane): 

- …………………………………(część zamówienia)…………………………………………………………………….(firma 

podwykonawcy). 

- …………………………………(część zamówienia)…………………………………………………………………….(firma 

podwykonawcy). 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 
zamówienia na usługi, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. Zamawiający zastrzega, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, podał - 
o ile są już znane,  nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do 
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 
niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 
realizacji Zamawiający może żądać aby Wykonawca, przedstawił Zamawiającemu oświadczenie, o 
którym mowa w art. 25a ust. 1  ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (art. 36ba ust. 1 ustawy Pzp). 

6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 
wykonania części zamówienia podwykonawcy. 

7. Zamawiający przewiduje działania, o których mowa w ust. 5 i 6 powyżej wobec dalszych 
podwykonawców. 

8. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 
 

§ 17. 
Przetwarzanie danych osobowych 

 
1. Dane osobowe pozyskane przez Zamawiającego w ramach lub na potrzeby realizacji 

postanowień niniejszej umowy będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, 
Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

2. Zamawiający informuje, że: 
1) administratorem danych jest Burmistrz Prószkowa, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków; 
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2) Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych można uzyskać 
kontaktując się z inspektorem ochrony danych na adres e-mail iod@proszkow.pl, pod 
numerem telefonu 774013718 lub na adres siedziby Zamawiającego;  

3) Zamawiający przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu 
przetwarzania, w tym w szczególności: 
- imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer telefonu/faxu, 
adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawców będących osobami 
fizycznymi lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG), 
- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu – 
pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu,  
- imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, 
uprawnień osób wskazanych do realizacji zamówienia przez Wykonawcę,   
- inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji przedmiotu 
umowy. 

4) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej trwania 

Zamawiający wykorzystuje w następujących celach: 

- w celu wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO), 

- w celu wykonania ciążących na Zamawiającym obowiązków prawnych, w szczególności w 

zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz ewentualnego ustalenia i 

dochodzenia lub obrony roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), 

- w celu aplikowania o środki unijne i realizacji Projektu, w szczególności potwierdzenia 

kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia uczestnikom Projektów, ewaluacji, 

monitoringu, kontroli audytu, sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych, w 

ramach Programu, a także w celu bieżącego kontaktu telefonicznego, jak i prowadzenia 

korespondencji e-mail oraz tradycyjnej w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy w 

ramach zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 

publicznej powierzonej Zamawiającemu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

5) Odbiorcami danych osobowych będą w szczególności osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy Pzp, a także wykonawca robót budowlanych, Inspektor Nadzoru, podmioty 
prowadzące działalność płatniczą, podmioty prowadzące działalność kurierską lub pocztową, 
dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, podmioty świadczące usługi 
doradcze, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, inne podmioty, którym dane zostały lub 
zostaną udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 
lub upoważnienia do przetwarzania danych oraz podmioty, którym Zamawiający będzie 
zobowiązany udostępnić dane, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym organy 
kontrolujące;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. 
Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą przechowywane 
przez okres realizacji umowy. Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na 
Administratorze obowiązków prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania 
obowiązków wynikających z przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy 
prawa nakazują przechowywać te dane. Okres przechowywania danych osobowych może być 
wydłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub 
obrony przed ewentualnymi roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych 
roszczeń, a po tym okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego 
przepisy prawa.  

mailto:iod@proszkow.pl
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Dane osobowe pełnomocników Wykonawcy lub osób wskazanych przez Wykonawcę do 
kontaktu, zawarcia lub realizacji umowy przetwarzane w celu realizacji prawnie 
uzasadnionego interesu Administratora, przechowywane są przez czas niezbędny do 
realizacji tego celu bądź skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych 
osobowych dokonywanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO; 

6) Podanie danych osobowych w zakresie określonym w ustawie Pzp oraz w aktach 

wykonawczych do tej ustawy jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie jest dobrowolne. W 

zakresie zawarcia i wykonania przedmiotu umowy, jest jednak warunkiem zawarcia i 

realizacji umowy. Brak podania w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może 

uniemożliwić zawarcie umowy bądź wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. 

Podanie danych osobowych jest również niezbędne w procesie aplikowania o środki unijne i 

realizacji Projektu, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach Projektu. 

7) Zamawiający nie przekazuje danych osobowych poza EOG. 

8) Zamawiający nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w szczególności nie poddaje 

profilowaniu danych osobowych osoby, której dane dotyczą. 

9) Osobie, której dane osobowe Zamawiający przetwarza, przysługuje prawo dostępu do 

danych osobowych7, prawo do sprostowania danych osobowych8, prawo żądania usunięcia 

lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych9, prawo do wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych realizowanego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO10. Zamawiający 

przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do 

danych istnieją dla Zamawiającego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są 

nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane będą 

niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

3. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby fizycznej, za pomocą 
której będzie realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są lub będą przetwarzane przez 
Zamawiającego na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy, zwalniając tym samym 
Zamawiającego z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że zachodzi wyłączenie 
z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego jest zobowiązany udostępnić 
dokumentację lub przedłożyć stosowne oświadczenie (w zależności od żądania Zamawiającego) 
potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, określonego w zdaniu poprzedzającym.   

                                                           
7 W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których 

mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie 

przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w 

szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
8 Skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie 

niezgodnym z ustawą Pzp, a w odniesieniu do  przetwarzania  danych osobowych - na etapie przechowywania - 

zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
9 Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub 

prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 
10 W skutek skorzystania z prawa sprzeciwu, Administratorowi nie wolno już przetwarzać danych osobowych, 

chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 

roszczeń. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich danych 
osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z realizacją umowy, 
zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu. 

5. W przypadku zmiany przepisów dotyczących danych osobowych, powodujących konieczność 
uwzględnienia zmian lub dodatkowych informacji w informacji o przetwarzaniu danych 
osobowych zawartej w ust. 2 powyżej, Zamawiający zaktualizuje jej treść i przekaże ją 
Wykonawcy, co nie będzie wymagało sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 
 
 

§ 18. 
Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do tej umowy, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszej 
umowie, wymagają formy pisemnej i muszą być  zaakceptowane przez obie Strony pod 
rygorem nieważności. 

2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa, a szczególności ustawy - Kodeks cywilny, ustawy Pzp oraz ustawy 
Prawo budowlane. 

3. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania 
pojednawczego, będą  rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Każda ze Stron zobowiązana jest do poinformowania drugiej Strony o każdej zmianie swojego 
adresu i innych danych kontaktowych podanych w umowie. 

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

6. Integralną część umowy stanowią załączniki: 

a)  Formularz ofertowy zał. nr 1 do umowy;  

b)  SIWZ zał nr. 2 do umowy, 

c) Dokumentacja projektowa – Program Funkcjonalno – użytkowy zał. nr 3 do umowy, 

d) Wydruk z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego/wydruk z Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/pełnomocnictwo  

 

 

Zamawiający :                                           Wykonawca : 

 

 


