
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii  
i promowanie odnawialnych źródeł energii” dofinansowany w ramach  

Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego  
oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

________________________________________________________________________________________ 
 

U M O W A    
W Z Ó R  

 
Zawarta w dniu …………… 2016 roku w Korfantowie pomiędzy: Gminą Korfantów z siedzibą Rynek 4, 
48-317 Korfantów, NIP 753-238-27-09, 
Reprezentowany przez: 

Janusza Wójcika - Burmistrza Korfantowa, 
przy kontrasygnacie Joanny Szkudlarskiej - Skarbnika Gminy Korfantów, 

Zwany w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, 
a ……………………………………………………………………………………………………….. 
Zwanym dalej WYKONAWCĄ. 
 

§ 1 
 
1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji 
budowlano-wykonawczej i kosztowej termomodernizacji oraz modernizacji instalacji centralnego ogrzewania 
budynku Przedszkola w Ścinawie Nyskiej, w oparciu o zapisy aktualnego audytu energetycznego w części 
dotyczącej Przedszkola w Ścinawie Nyskiej, ul. Nyska 59, 48-325 Ścinawa Mała. 
 
2. Zakres umowy obejmuje: 
 
I. Sporządzenie: 
1) projektu budowlanego i wykonawczego ocieplenia budynku oraz kolorystyki elewacji budynku Przedszkola 
w Ścinawie Nyskiej w następujących ilościach: 
a) w formie papierowej – min. 4 kpl, 
b) w formie elektronicznej w formacie PDF, na nośniku CD lub DVD – 1 kpl.    
-dopuszcza się przyjęcie innego formatu oraz innego nośnika po uzgodnieniu i akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO,   
2) kosztorysu inwestorskiego obejmującego zakres wynikający z projektu, o którym mowa w pkt 1) z 
rozdziałem na poszczególne branże, rodzaje robót w następujących ilościach: 
a) w formie papierowej – min. 1 kpl, 
b) w formie elektronicznej w formacie PDF, XLS oraz ATH, na nośniku CD lub DVD – 1 kpl. 
-dopuszcza się przyjęcie innego formatu oraz innego nośnika po uzgodnieniu i akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO,   
3) przedmiaru robót obejmującego zakres wynikający z projektu, o którym mowa w pkt 1) z rozdziałem na 
poszczególne branże, rodzaje robót w następujących ilościach: 
 a) w formie papierowej – min. 1 kpl, 
b) w formie elektronicznej w formacie PDF, XLS oraz ATH, na nośniku CD lub DVD – 1 kpl. 
-dopuszcza się przyjęcie innego formatu oraz innego nośnika po uzgodnieniu i akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO,   
4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót obejmującej zakres wynikający z projektu, o którym 
mowa w pkt 1) z rozdziałem na poszczególne branże, rodzaje robót w następujących ilościach: 
a) w formie papierowej – min. 1 kpl, 
b) w formie elektronicznej w formacie PDF, na nośniku CD lub DVD – 1 kpl.    
-dopuszcza się przyjęcie innego formatu oraz innego nośnika po uzgodnieniu i akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO,   
5) projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji instalacji C.O. oraz wymiany kotła C.O. w budynku 
Przedszkola w Ścinawie Nyskiej w następujących ilościach: 
a) w formie papierowej – min. 4 kpl, 
b) w formie elektronicznej w formacie PDF, na nośniku CD lub DVD – 1 kpl.  
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-dopuszcza się przyjęcie innego formatu oraz innego nośnika po uzgodnieniu i akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO,   
6) kosztorysu inwestorskiego obejmującego zakres wynikający z projektu, o którym mowa w pkt 5) z 
rozdziałem na poszczególne branże, rodzaje robót w następujących ilościach: 
a) w formie papierowej – min. 1 kpl, 
b) w formie elektronicznej w formacie PDF, XLS oraz ATH, na nośniku CD lub DVD – 1 kpl.  
-dopuszcza się przyjęcie innego formatu oraz innego nośnika po uzgodnieniu i akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO,   
7) przedmiaru robót obejmujących zakres wynikający z projektu, o którym mowa w pkt 5) z rozdziałem na 
poszczególne branże, rodzaje robót w następujących ilościach: 
 a) w formie papierowej – min. 1 kpl, 
b) w formie elektronicznej w formacie PDF, XLS oraz ATH, na nośniku CD lub DVD – 1 kpl. 
-dopuszcza się przyjęcie innego formatu oraz innego nośnika po uzgodnieniu i akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO,   
8) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót obejmujący zakres wynikający z projektu, o którym 
mowa w pkt 5) z rozdziałem na poszczególne branże, rodzaje robót w następujących ilościach: 
a) w formie papierowej – min. 1 kpl, 
b) w formie elektronicznej w formacie PDF, na nośniku CD lub DVD – 1 kpl.   
-dopuszcza się przyjęcie innego formatu oraz innego nośnika po uzgodnieniu i akceptacji 
ZAMAWIAJĄCEGO,   
9) Jeżeli wystąpi konieczność uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót – do 
obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 
obejmującego prace określone w zamówieniu lub wniosku zgłoszenia robót niewymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
 
II. Pełnienie nadzoru autorskiego. 
 
III. Wystąpienie o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających uzyskania 
pozwolenia na budowę. 
 

§ 2 
 
1) dokumentację należy opracować w ilości niezbędnej do przeprowadzenia wymaganych przepisami prawa 
opinii, uzgodnień, pozwoleń i przekazać zamawiającemu w ilości nie mniejszej jak podano w § 1 pkt I. 
2) w opracowywanych dokumentacjach należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z opracowanego w 
2014 roku audytu energetycznego (w części dotyczącej obiektu Przedszkola w Ścinawie Nyskiej) w tym 
rodzaj, parametry, grubości warstw materiału izolacyjnego.    
3) Całość dokumentacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym.:   
- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmian.), 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r.,  poz. 462), 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2015 r. poz1422). 
4) Kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót należy opracować zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia 
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),  
5) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować zgodnie z wymaganiami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072). 
6) W projekcie ocieplenia ścian, stropu i skosów budynku Przedszkola w części tekstowej lub rysunkowej,  
należy przewidzieć i rozwiązać wszystkie elementy wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego znajdujących 
się na obiektach, w tym obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe, instalacja odgromowa, parapety 
zewnętrzne, tablice informacyjne, elementy monitoringu, poręcze schodowe itp. Rozwiązania te w formie 
szczegółów należy ująć w dokumentacji wykonawczej, 
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7) Projektując rozwiązania elewacji należy zachować zasadniczą bryłę budynku, ukształtowanie i pokrycie 
dachu, wystroju architektonicznego elewacji z ewentualnym dopuszczeniem niewielkiej korekty wystroju, 
zachowując jego cechy stylowe i walory budownictwa willowego okresu, w którym ten budynek powstał, tj. 
przed 1945 r. Kolorystykę elewacji należy uzgodnić z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 
Ścinawie Małej oraz uzyskać akceptację ZAMAWIAJĄCEGO. 
8) w projekcie modernizacji należy przewidzieć wymianę stolarki drzwiowej z uwzględnieniem uzyskania 
współczynnika nie większego jak U = 1,30 W/m2K – stolarka drewniana lub PVC. 
9) w projekcie modernizacji należy przewidzieć wymianę stolarki okiennej z uwzględnieniem uzyskania 
współczynnika nie większego jak U = 0,9 W/m2K (współczynnik dotyczy całego okna) – stolarka drewniana 
lub PVC. Należy przewidzieć nawietrzaki higrosterowane w celu zachowania odpowiedniej wentylacji 
pomieszczeń oraz zachować podział skrzydeł i kwater tak, jak w istniejących oknach, 
10) projektując ocieplenie poddasza wełną mineralną należy przewidzieć możliwość wykonania izolacji w 
stropie w taki sposób, aby zapewnić bezpieczną kominikację po części tego poddasza i właściwą nośność 
podłogi, 
11) w projektach wykonawczych oraz kosztorysach i przedmiarach należy przewidzieć i rozwiązać: 
a) wszystkie elementy wykończenia wewnętrznego, które należy wykonać po przeprowadzeniu prac 
instalacyjnych w tym zamurowania przekuć, roboty tynkarskie i malarskie, miejscowe odtworzenie glazury 
ściennej i podłogowej itp.  
b) rozwiązania projektowe instalacji C.O. wraz z wymianą kotła c.o. na opalany ekogroszkiem, 
c) konieczność dostosowania pomieszczenia kotłowni do warunków wynikających z aktualnie 
obowiązujących przepisów – np. wymiana drzwi na przeciwpożarowe, wykonanie prawidłowo działającej 
wentylacji, uzupełnienie tynków, roboty malarskie (jeżeli wystąpi taka konieczność), 
d) sposób modernizacji wiatrołapów, 
e) odnowienie oraz uzupełnienie okiennic, 
f) odnowienie lub wymianę podbitki dachowej, 
g) konieczność modernizacji lub wymiany instalacji odgromowej, 
h) konieczność modernizacji lub wymiany systemu rynnowego, 
i) konieczność wymiany okien piwnicznych, 
j) sposób modernizacji cokołu budynku przy zachowaniu istniejącego kamienia naturalnego, 
k) w kosztorysie inwestorskim i przedmiarze robót należy przewidzieć konieczność usunięcia i utylizacji 
powstałego w czasie wykonywanych prac gruzu oraz usunięcia zdemontowanego kotła i elementów instalacji 
C.O. wraz z wywiezieniem ich do punktu skupu złomu;  
12) przedmiot umowy należy opracować w uzgodnieniu z przedstawicielem Wydziału Infrastruktury 
Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Korfantowie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
13) W dniu podpisania umowy ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY kopię audytu z 2014 roku w 
wersji elektronicznej, 
14) W odniesieniu do przepisów ustawy prawo budowlane wykonawca dokonuje pisemnej kwalifikacji 
projektowanych robót objętych dokumentacjami budowlano wykonawczymi pod względem konieczności 
uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na 
budowę, którą zatwierdza osoba posiadająca stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
 

§ 3 
 
WYKONAWCA zobowiązany będzie w ramach umowy na w/w przedmiot zamówienia do prowadzenia 
nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji za wynagrodzenie określone w ofercie przetargowej. 
Wynagrodzenie z tytułu nadzoru autorskiego będzie wypłacane jedynie za faktycznie wykonane czynności 
nadzoru. Ilość pobytów WYKONAWCY na budowie lub wykonanie innych zobowiązań związanych z 
pełnieniem nadzoru autorskiego uzależnione będzie od potrzeb zgłaszanych pisemnie WYKONAWCY przez 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
Do obowiązków  WYKONAWCY należeć będzie: 
1. Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji wg opracowanej dokumentacji budowlano-

wykonawczej, aż do zakończenia inwestycji, zgodnie  z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), a także;  
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a) stwierdzenie w toku wykonywania robót, usług i dokonywania dostaw – zgodności realizacji z 
projektem, 

b) nadzór, aby zakres wprowadzanych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego 
projektu, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę, 

c) uzgadnianie z ZAMAWIAJĄCYM i WYKONAWCĄ robót, możliwości wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu do 
materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych, 

d) wprowadzanie na zlecnie ZAMAWIAJĄCEGO zmian w dokumentacji budowlano-wykonawczej i 
kosztowej. 

 
2. WYKONAWCA jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu nadzoru autorskiego jedynie za faktycznie 
wykonane czynności nadzoru, wycenione w oparciu o ceny określone w § 5 ust. 2 umowy i obejmuje 
wszystkie koszty z tym związane. 
3. Wynagrodzenie za wprowadzane na zlecenie ZAMAWIAJĄCEGO zmiany w dokumentacji budowlano-
wykonawczej ustalane będzie jako wzajemnie uzgodniona wielokrotność wynagrodzenia określonego w § 5  
ust. 2 za nadzory w siedzibie WYKONAWCY lub wykonywanie innych zobowiązań związanych z pełnieniem 
nadzoru autorskiego. 
4. Ilość pobytów WYKONAWCY na budowie uzależniona będzie od potrzeb zgłaszanych pisemnie 
WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO reprezentowanego przez upoważnionego przedstawiciela 
ZAMAWIAJĄCEGO. 
5. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona raz na miesiąc po wykonaniu usługi na kwotę obliczoną z 
przemnożenia wynagrodzenia określonego w § 5  ust. 2  oraz ilości  nadzorów i innych zobowiązań 
związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
6. Każdorazowo pobyt WYKONAWCY na budowie lub wykonanie innej czynności nadzoru autorskiego 
potwierdzone będą przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
 

§ 4 
 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy, jest 

wynagrodzenie wynikające ze złożonej oferty WYKONAWCY: 
I. W części dotyczącej termomodernizacji i kolorystyki ścian w wysokości netto: …………………… zł 

(słownie:…………………………………), plus obowiązujący podatek VAT w wysokości: 23 % stanowiący 
kwotę: ………………… zł, łączna kwota brutto wynosi ……………….. zł (słownie: 
…………………………… zł), 

II. W części dotyczącej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania w wysokości netto: 
……………….. zł (słownie:……………………), plus obowiązujący podatek VAT w wysokości: 23 % 
stanowiący kwotę: ………………… zł, łączna kwota brutto wynosi ……………………. zł 
(słownie:…………………… zł),  
 
razem  koszt całkowity dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztowej  brutto .………………… zł 
(słownie: ……………………….zł) 
 

2. Wynagrodzenie za jedną czynność nadzoru autorskiego wyniesie ________________________zł brutto. 
 

3. Łącznie na dzień sporządzenia umowy wynagrodzenie wynosi ________________zł brutto. 
 

4. Wynagrodzenie obejmuje również koszty niezbędnych zatwierdzeń, uzgodnień, sprawdzeń, opinii i 
innych czynności związanych z wykonaniem zamówienia. 
 
5. Termin zakończenia prac określonych w §1 pkt. I strony ustalają na dzień 28 kwietnia 2016 roku. 

 
6. Możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji zamówienia jest możliwe za zgodą 
ZAMAWIAJĄCEGO w uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy WYKONAWCY.  
 
7. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej i kosztowej 
odbędzie się na podstawie faktury/rachunku, w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy bez 
zastrzeżeń. 
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8. Rozliczenie za pełnienie nadzoru autorskiego nastąpi na podstawie faktury/rachunku zgodnie z § 3 pkt 5 
umowy. 
 
9. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO. 

 
§ 5 

 
1. Wynagrodzenie WYKONAWCY, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, rozliczane będzie na 
podstawie faktur/rachunków wystawianych przez WYKONAWCĘ. 
2. Termin zapłaty faktur ustala się do 21 dni od daty dostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU prawidłowo 
wystawionych dokumentów rozliczeniowych.  
 

§ 6 
 

Należność będzie regulowana przelewem na konto WYKONAWCY tj. ___________________.  
 
 

§ 7 
1. WYKONAWCA oświadcza, iż:  

1) posiada doświadczenie, wiedzę fachową kwalifikację oraz środki potrzebne do terminowego i 
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz że prace będzie wykonywał ze szczególną 
starannością z zachowaniem standardów dla danej kategorii prac projektowych;  
2) jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością; 
3) w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy, przedłoży ZAMAWIAJĄCEMU kopię umowy 
ubezpieczeniowej WYKONAWCY oraz polisy ubezpieczenia prac, na kwotę nie mniejszą od wysokości 
wynagrodzenia określonego w § 2 niniejszej umowy. 
4) dysponuje następującymi osobami do wykonania przedmiotu umowy, posiadającymi stosowne 
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane: 
  1 ……………………………………………………………….. 
  2 ……………………………………………………………….. 
  3 ……………………………………………………………….. 
5) w przypadku zmiany osób, które będą wykonywały przedmiot umowy, WYKONAWCA jest 
zobowiązany pisemnie zawiadomić ZAMAWIAJĄCEGO o zaistniałych zmianach.  
Zmiany te nie wymagają zmian w umowie. 

2. Przedmiot zamówienia stanowi element projektu pn. „ Termomodernizacja obiektów użyteczności 
publicznej i oświatowych w Gminie Korfantów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego PL04 
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” dofinansowany w ramach 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego.  

 
§ 8 

 
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiot Umowy zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi przepisami, aktualnym stanem prawnym, a także zgodnie z normami i 
rysunkami normatywnymi. 
2. WYKONAWCA zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające 
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. 
3. WYKONAWCA wykona w/w opracowanie zgodnie z wymaganiami określonymi  
w Umowie oraz będzie zobowiązany do: 

1) udzielania wyjaśnień dotyczących opracowania projektu i zawartych w nich rozwiązań, 
2) informowania ZAMAWIAJĄCEGO o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć, na jakość lub 
termin zakończenia opracowania, 

  3) przestrzegania praw autorskich i licencji. 
  4) uzupełniania dokumentacji budowlano-wykonawczej o rozwiązania szczegółów konstrukcyjnych, o które 
wystąpi wokonawca robót, a które nie znajdowały się w tych opracowaniach. 
4. WYKONAWCA jest uprawniony do zawarcia Umowy o wykonanie części dokumentacji z innymi 

podmiotami posiadającymi uprawnienia, (podwykonawcy), jeżeli nie spowoduje to wydłużenia czasu 
wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania 
tej dokumentacji. 
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5. WYKONAWCA odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą przedmiot umowy 

wykonuje, jak również, którym wykonanie powierza. 
 

§ 9 
 
1. Dokumentacja stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy podlega ochronie przewidzianej w ustawie o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
2. WYKONAWCA oświadcza, że Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, stanowi przedmiot jego 

wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) 

3. WYKONAWCA oświadcza, że przedmiot zamówienia nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób 
trzecich. WYKONAWCA zobowiązuje się zdjąć z ZAMAWIAJĄCEGO oraz przejąć pełną 
odpowiedzialność wobec osób trzecich, w przypadku, gdy okaże się, że prawa autorskie osób trzecich 
zostały naruszone oraz pokryć tym osobom wszelkie straty, koszty, opłaty, wydatki lub inne 
zobowiązania wynikające z faktu naruszenia lub zwrócić je ZAMAWIAJĄCEMU, gdyby zostały od niego 
wyegzekwowane. Uprawnienia wynikające z umowy w tym zakresie będą przysługiwały 
ZAMAWIAJĄCEMU także po wykonaniu umowy lub jej wygaśnięciu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od 
niej, do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w § 4, z chwilą wykonania Przedmiotu umowy WYKONAWCA 
przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO prawo własności do Przedmiotu umowy oraz całość autorskich praw 
majątkowych i praw pokrewnych do Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

5. Z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia na ZAMAWIAJĄCEGO przechodzą autorskie prawa 
majątkowe do jego wielokrotnego wykorzystania dla własnych potrzeb, bez konieczności składania w 
tym zakresie dodatkowych oświadczeń przez strony.  

6. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone 
czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach 
eksploatacji, w szczególności: 
1) używania i wykorzystywania Przedmiotu umowy do realizacji robót, 
2) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku 
elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie 
kopiami, 
3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do 
Internetu, 
4) dokonywanie w opracowaniu zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, 
zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków zmiany obowiązujących przepisów itd., 
5) zwielokrotnienie projektu poprzez odbitki ksero, utrwalanie projektu w postaci cyfrowej np. na 
nośniku (CD-R) w wersji edytowalnej w formacie NORMA PRO lub innej na potrzeby  
ZAMAWIAJĄCEGO, 
6) udostępnienia opracowania osobom trzecim w celu wyłonienia wykonawcy realizacji robót oraz 
wykonania prac, nadzoru nad wykonaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu, 
w tym, jako element wniosków o dofinansowanie ze środków pozabudżetowych ZAMAWIAJĄCEGO lub 
funduszy Unii Europejskiej, 
7) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody WYKONAWCY osobom trzecim na 
wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, 
8) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny. 

9. Przedmiot umowy będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
10. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami 
przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie Przedmiotu 
umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych projektów, robót, a 
także ponoszenia dodatkowych wydatków. 
11. WYKONAWCA oświadcza, że przekazana ZAMAWIAJĄCEMU dokumentacja projektowa wolna jest 
od wad prawnych. 
 

§ 10 
 
W przypadku odstąpienia przez WYKONAWCĘ od umowy z przyczyn, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt 1 
WYKONAWCY przysługuje oprócz zastrzeżonej kary umownej, wynagrodzenie  
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z tytułu częściowego wykonania przedmiotu umowy na dzień przerwania prac projektowych o ile nie 
otrzymał on wcześniej stosownego wynagrodzenia. 
 

§ 11 
 
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, dla swojej ważności, wymagają zachowania formy pisemnej  
i potwierdzenia przyjęcia jej przez obie strony. 
 

§ 12 
 
Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary 
umowne: 
 
1) ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej WYKONAWCY z tytułu odstąpienia od 
umowy z przyczyn zależnych tylko od ZAMAWIAJĄCEGO innych niż wymienione w ust. 3 niniejszego 
paragrafu w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 Umowy.  
2) WYKONAWCA zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 
a) zwłoki w wykonaniu dokumentacji - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 

4 ust.1 Umowy za każdy dzień zwłoki, 
b) zwłoki w usunięciu wad w dokumentacji w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego 

w § 4 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez ZAMAWIAJĄCEGO terminu na 
usunięcie wad, 

c) za opóźnienia w stawiennictwie WYKONAWCY w celu wykonywania obowiązków nadzoru autorskiego, 
o których mowa w § 3, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, 
za każdy dzień opóźnienia, 

d) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od WYKONAWCY lub przez 
niego zawinionych w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy, 

2. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy WYKONAWCA zobowiązany jest 
do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie ustalonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, który nie może być 
krótszy niż 7 dni. 

3. 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 wynagrodzenia należnego jej z tytułu wykonania części przedmiotu 
umowy. 
4. WYKONAWCA zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów, którymi może być obciążona Gmina 
z tytułu niewłaściwej kwalifikacji prac wynikających z dokumentacji budowlanych, o których mowa w § 1 ust 
2. 
5. Jeżeli kara umowna nie pokrywa w całości poniesionej szkody, ZAMAWIAJĄCY może dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
6. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia WYKONAWCY, na 
co ten niniejszym wyraża zgodę. 
 

§ 13 
 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie: 
1. Kodeks cywilny; 
2. Odpowiednie przepisy Prawa Budowlanego. 
 

§ 14 
 
Niniejszą Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla WYKONAWCY i 2 
egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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