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Załącznik Nr 5 do SIWZ – wzór umowy   

UMOWA                               

Nr PZD.ZP…………….. 

 

Zawarta w dniu ....................... w Pszczynie pomiędzy Powiatem Pszczyńskim z siedzibą                             

w Pszczynie 43-200, ul. 3 Maja 10, NIP: 638-180-00-82 reprezentowanym przez Zarząd Powiatu                    

w imieniu którego działa na podstawie upoważnienia Pan ……………..……………..   

zwanym dalej „Zamawiającym”  

a:  

……………….. z siedzibą w ……………. …………… ………… zwanym w dalszej części umowy 

„Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

Pan ……………. 

 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.)  strony zawierają umowę o następującej treści: „Projekt 

rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S  w miejscowości Miedźna i Frydek na 

odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską”. 

 

§ 1 

 

1. W sprawach objętych niniejszą umową Zamawiającego reprezentuje Powiatowy Zarząd Dróg                  

w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie 43-200, ul. Sygietyńskiego 20.    

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S oraz 4134S  w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Bieruńską do skrzyżowania z ul. Górnośląską. 

3. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz warunkami technicznymi opracowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie (załączniki 

nr 1, 2, 3, 4 do SIWZ) wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania 

decyzji ZRID. 

4. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje projekt rozbudowy dróg powiatowych nr 4133S 

oraz 4134S  w miejscowości Miedźna i Frydek na odcinku od skrzyżowania z ul. Bieruńską do 

skrzyżowania z ul. Górnośląską, o długości ok. 4,3 km 

 rozbudowa  jezdni na odcinku 4,3 km 

 szerokość jezdni 5,50 m 

 budowa/przebudowa chodnika o szerokości 2,0m na długości 4,3 km, 

 przebudowa zjazdów do posesji  

 budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na długości  4,3 km 

 przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi 

 przebudowa przepustów pod drogą 

 przebudowa rowów przydrożnych 

 budowa/przebudowa zatok, peronów autobusowych 

 budowa/przebudowa oświetlenia drogi na długości  4,3 km 

 przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi 

 wymianę oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu 

5. W ramach ww. zamówienia należy wykonać: 

5.1. Dokumentacja koncepcyjna zatwierdzona przez Zamawiającego – 2 egz.  

5.2. Dokumentacja projektowa – 5 kpl.  

a) 1 egz. Mapy do celów projektowych; 

b) 1 egz. Projektu budowlanego; 

c) 1 egz. Projektów wykonawczych dla poszczególnych branż 

d) 1 egz. Inwentaryzacji zieleni i planu wyrębu; 

e) 1 egz. Operatu wodnoprawnego;  
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f) 1 egz. Pozwolenia wodnoprawnego,  

g) 1 egz. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

h) 1 egz. Przedmiaru robót; 

i) 1 egz. Płyty zawierającej powyższe elementy zarówno w wersji edytowalnej jak i 

nieedytowalnej; 

5.3. Inwentaryzacja nieruchomości objętych inwestycją     5 egz. 

5.4. Przedmiar robót w układzie TER       3 egz. 

5.5. Kosztorys ofertowy        3 egz. 

5.6. Kosztorys inwestorski        3 egz. 

5.7. Kosztorys inwestorski w układzie TER      3 egz. 

5.8. Zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane  3 egz. 

5.9. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi  z określeniem ich kategorii 5 egz. 

5.10. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie  z odrębnymi 

przepisami 5 egz. 

5.11. Opinie właściwych miejscowo organów Zarządu Województwa Śląskiego, Zarządów Powiatów 

oraz Wójtów Gmin, 

5.12. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 5 egz.  

5.13. Wniosek o wydanie decyzji ZRID/ wraz z załącznikami  1 egz. 

5.14. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót 2 egz. 

5.15. Zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu 2 egz. 

5.16. Opinia geotechniczna oraz określenie warunków gruntowo - wodnych podłoża gruntowego - 5 

egz. 

6. Powyższe zestawienie nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia. Przed finalnym 

przekazaniem dokumentacji jej podział na poszczególne elementy należy uzgodnić z Zamawiającym. 

 

§2 

 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

1. Zapewnienia wykonania przedmiotu umowy przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do 

jego wykonania. 

2. Wykonawca oświadcza, że projektantem posiadającym uprawnienia w specjalności inżynieryjnej 

drogowej będzie ………………………………… 

3. Wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami, 

4. Udziału w spotkaniach organizowanych w siedzibie Zamawiającego wg potrzeb, 

5. Uwzględniania w pracach nad projektem uwag zgłaszanych przez Zamawiającego do 

przygotowanej dokumentacji. 

6. Zastosowania w rozwiązaniach projektowych wyrobów (materiałów i urządzeń) budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego 

stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji 

Zamawiającego, 

7. Opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. bez 

podawania ich nazw. W braku takiej możliwości, Wykonawca zobowiązany jest do podania co 

najmniej dwóch producentów. tych samych materiałów i urządzeń, ustalając jednocześnie prawo 

zastosowania wyrobów równoważnych, 

8. Informowania na wezwanie Zamawiającego o stanie zaawansowania przedmiotu umowy, 

9. Przeniesienia praw zgodnie z § 7 umowy. 

 

§3 

 

Strony ustalają przedstawicieli  uprawnionych do bieżących konsultacji i uzgodnień w trakcie 

realizacji umowy: 

- ze strony Zamawiającego: ……………….. 

- ze strony Wykonawcy: ………………. 
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§ 4 

 

1. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.  

2. Odbioru dokonuje Zamawiający w terminie do 7 dni od daty przekazania przez Wykonawcę 

przedmiotu zamówienia. 

3. Miejscem odbioru przedmiotu umowy będzie siedziba Zamawiającego. 

4. Przedmiot umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu w ilości egzemplarzy wym.  w § 1 ust. 

5 wraz z pisemnym oświadczeniem o kompletności przedmiotu umowy oraz zgodności jego 

wykonania  z warunkami umowy – z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

5. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany 

jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej przygotowania. 

6. Wykonawca oświadcza, iż wykonany Projekt spełni wszelkie wymagania prawne,                                   

w szczególności określone w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku, oraz  

rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.                  

z 2016 r., poz.124). 

§5 

 

1. Ustala się następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 

a) W zakresie określonym w §1 pkt. 5.1, 5.2a), 5.2d), 5.2e), 5.3, 5.9, 5.12, 5.16 do dnia 

02.12.2019r. 
b) W pozostałym zakresie do dnia 30.09.2020 r. 

2. Za termin wykonania całości przedmiotu zamówienia rozumie się termin oddania kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami 

niezbędnymi do uzyskania decyzji ZRID. 

§6 

 

1. Wynagrodzenie za pracę stanowiącą przedmiot umowy określa się na kwotę:   

a) …………. zł netto /słownie: …………… 00/100 

b) …………..zł  VAT /słownie: ………….. 00/100  

c) ………… zł brutto /słownie: …………. 00/100 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

2. Należności za wykonanie przedmiotu umowy będą płatne w dwóch ratach: 

a) I rata – płatna w 2019 roku w wysokości 50 % kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa          

w §6  ust. 1 umowy po wykonaniu i odbiorze przez zamawiającego prac wymienionych w §1 

pkt. 5.1, 5.2a), 5.2d), 5.2e), 5.3, 5.9, 5.12, 5.16 i płatna będzie przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę w terminie do 31 grudnia 2019r.  

Wykonawca wystawi fakturę do dnia 06.12.2019r. za część zamówienia wykonaną w roku 

2019. 

b) II rata - płatna przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od 

daty dostarczenia faktury po odbiorze końcowym kompletnej dokumentacji projektowej                      

w pozostałej kwocie wynagrodzenia brutto, o której mowa w §6 ust. 1 umowy. 

3. Podstawą do wystawienia faktur w wysokości wym. w §6 ust. 2 jest protokół zdawczo – 

odbiorczy.  

4. Wykonawca wystawi faktury na nabywcę: Powiat Pszczyński, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, 

NIP: 638-180-00-82, odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg  w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20,                  

43-200 Pszczyna. 

§7 

 

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

1) z chwilą rozliczenia za poszczególne części przedmiotu Umowy, oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium i czasu w zakresie następujących pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
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b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 

taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych czasu, liczby egzemplarzy, w 

zakresie własny użytek, użytek swoich jednostek osób trzecich w celach związanych z realizacją 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, pendrive, 

itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 

kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 

rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 

techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 

oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 

f) reemisja, 

g) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 

h) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 

i) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

j) wprowadzanie zmian, skrótów, 

k) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

l) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 

w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienie do udzielenia zezwoleń na rozporządzanie i 

korzystanie z opracowań utworów wytworzonych w związku z realizacją Umowy, a także na 

wykonywanie pozostałych praw zależnych w odniesieniu do tych utworów. 

5. Strony zgodnie postanawiają, że: 

1) jedynie po stronie Zamawiającego leży prawo do decydowania o publikacji utworów Wykonawcy 

powstałych w związku z realizacją postanowień Umowy; 

2) jedynie po stronie Wykonawcy leży prawo do dokonywania wszelkich zmian mających istotne 

znaczenie dla integralności i całokształtu wytworzonego przez niego utworu. Wykonawca ponosi 

przy tym pełną odpowiedzialność za wykonywane przez siebie zmiany, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017  r., poz. 880) i nie 

naruszy praw majątkowych osób trzecich, a wszelkie utwory powstałe w związku z 

wykonywaniem Umowy przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych 

osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność za negatywne dla 

Zamawiającego skutki naruszenia przez Wykonawcę praw majątkowych osób trzecich w związku 

z realizacją postanowień Umowy. Taką samą odpowiedzialność względem Zamawiającego 

Wykonawca ponosi w razie obciążenia przekazanych Zamawiającemu utworów prawami osób 

trzecich. 

7. W razie skierowania przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia 

w wyniku korzystania przez Zamawiającego z utworów wytworzonych w związku z realizacją 

postanowień Umowy, w związku z przysługującymi tym osobom prawami autorskimi, 

Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się do przystąpienia do 

sporu po stronie Zamawiającego. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego 

odpowiedzialność za ewentualne niekorzystne dla Zamawiającego skutki prawne działań osób 

trzecich, o których mowa w zdaniu poprzednim. 

 

§8 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie, zgodnie z ofertą, części usług podwykonawcom 

posiadającym wymagane uprawniania do jego wykonania w części jemu powierzonej zawierając z 

nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności, a następnie dostarczenia kopii 

umowy podpisanej za zgodność z oryginałem Zamawiającemu.  

2.  Powierzenie podwykonawcom przedmiotu umowy w zakresie określonym  w ust. 1 nie zmienia 

treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest 
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odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego podwykonawcy tak, 

jakby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy. 

3.  Należność za wykonane usługi, których wykonanie zostało powierzone Podwykonawcom na 

podstawie umów przedłożonych Zamawiającemu i potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” 

zostanie wypłacone w ciągu 30 dni od dnia złożenia faktury przez Wykonawcę, wraz z oświadczeniem 

podwykonawcy, iż jego wynagrodzenie zostało wypłacone przez Wykonawcę na konto bankowe 

podwykonawcy. 

§ 9 

 

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem realizacji przedmiotu 

zamówienia, tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał go ukończyć w czasie umówionym, 

Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpić od umowy jeszcze przed 

upływem terminu do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia jeżeli: 

a) Wykonawca pomimo pisemnych żądań Zamawiającego nie wykonuje przedmiotu umowy 

zgodnie z umową, 

b) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy w terminie, 

c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawców bez zgody 

zamawiającego, 

d) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się 

majątku na rzecz Wierzycieli, 

e) ogłoszono likwidację Wykonawcy z wyjątkiem likwidacji przeprowadzonej w celu 

przekształcenia. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia 

jeżeli zaistnieją okoliczności niezależne od Zamawiającego. 

 

§10 

 

1. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne przedmiotu umowy. 

2. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej 

umowy. 

3. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady dokumentacji  

projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej 

według wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował i uprzedził Zamawiającego na piśmie  

o przewidywanych skutkach zastosowania tych wskazówek. 

4. Wykonawca projektu jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 

projektowa ma wady zmniejszające jej wartość ze względu na cel oznaczony w umowie. 

5. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentacje projektową lub jej część, wykonując 

uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może: 

- żądać bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów, 

- nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie. 

 

§ 11 

 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w przypadkach wymienionych w ust. 2 - 6. 

2. Zmiany ogólne dotyczące: 

1) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, 

2) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, określona w § 3,  

3) zmiana osoby występującej w § 2 (kwalifikacje i doświadczenie wskazanych w zastępstwie osób 

muszą być co najmniej takie same, jakie były wskazane przez Wykonawcę w ofercie).   

4) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej 

5) zmiana Wykonawcy tylko i wyłącznie w przypadku sukcesji generalnej, przekształcenia, 

dziedziczenia   spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa. 
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3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy: 

1) o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i 

jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie 

następujących obowiązków Zamawiającego: 

a) przekazanie wymaganych dokumentów 

b) wstrzymanie prac przez Zamawiającego 

2) Wystąpienie opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których 

właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) przedłużenie procedury przetargowej, 

4) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.), 

5) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami 

nieruchomości, 

6) zmiany stanu prawnego w przypadku gdy zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji 

przedmiotu umowy, 

-  Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy jeśli 

przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

- W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności, wymienionej ust. 3 termin wykonania 

umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres występowania  tych okoliczności. 

-  Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich  

lub pośrednich spowodowanych dłuższym czasem wykonywania umowy.  

4. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie: 

Wartość przedmiotu umowy określona w § 6 ust. 1 może ulec zmianie: 

1) W przypadku gdy w trakcie realizacji Umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług, 

zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę lub zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych o których mowa                             

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia  przez Wykonawcę, wynagrodzenie o 

którym mowa w §6 ust. 1 może ulec odpowiednim zmianom.  

2) Każdorazowo przed wprowadzeniem zmiany wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 1, 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i wykazać Zamawiającemu na piśmie wpływ zmiany 

stawki podatki od towarów i usług, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania przedmiotu umowy 

wraz z propozycją nowego wynagrodzenia, która powinna być potwierdzona przez Wykonawcę 

stosownymi przepisami, z których wynikają zmiany oraz odpowiednimi dokumentami. Ewentualna 

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana wyłącznie po uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego w formie aneksu do umowy. 

5. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

6 Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 

Sposób inicjowania zmian: 

1) Strona zainteresowana wnioskuje do drugiej strony w sprawie możliwości dokonania wskazanej 

zmiany, 

2) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia – do przedłożenia 

szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po zmianie, w tym 

wpływu zmian wym. w ust. 4 pkt. 1, na wysokość wynagrodzenia. 

3) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w 

stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół konieczności, itp.).  

4) Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 



Umowa   str. 7 

5) W rezultacie dokonania czynności opisanych powyżej może dojść do podpisania przez strony 

aneksu    do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający. 

7. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w drodze aneksu do umowy. 

 

§12 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne, płatne  w 

następujących wysokościach i z następujących tytułów: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

a) w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, 

za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 10 % wartości brutto przedmiotu zamówienia wym. w 

§ 6 ust.1 umowy,  

b) w razie nie wykonania przedmiotu umowy w terminach określonych w §5, karę za każdy dzień 

zwłoki w wysokości 0,1 % od wartości brutto przedmiotu zamówienia wym. w §6 ust 1 umowy, 

c) karę za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad i usterek w wysokości 0,1 %  wartości brutto 

przedmiotu zamówienia, o którym mowa w §6 ust 1 umowy. 

d) karę w przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez inną osobę niż wym. w §2 ust. 2 – 

w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu zamówienia wym. w §6 ust 1 umowy za każdy taki 

przypadek. W tym przypadku nie ma zastosowania ust. 2. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia 

wym. w  6 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność. 

2. Suma kar umownych z powyższych tytułów wym. w ust. 1 pkt. 1 lit. a,b,c nie może przekroczyć 

30% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 lit. c umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne wymienione w ust. 1 w punktach a, b, c, d                                 

w terminie 14 dni od daty otrzymania wystawionej przez zamawiającego noty księgowej. 

4. W razie zwłoki w zapłacie kary umownej Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej 

należności przysługującej Wykonawcy.  

5. W przypadku zaistnienia szkody przekraczającej wartość kar umownych, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 13 

 

1.    Integralną częścią niniejszej Umowy są: 

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 

2. Oferta przetargowa Wykonawcy. 

2. Terminy ustalone w niniejszej umowie obowiązują umawiające się strony bez dodatkowych 

wezwań. 

§ 14 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych i Kodeksu cywilnego
1)

 oraz inne obowiązujące przepisy prawne. 

2. Umawiające się strony uzgadniają, że spory wynikłe z tytułu umowy będą rozpatrywane przez Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego                             

i jeden dla Wykonawcy.  

             

ZAMAWIAJĄCY                WYKONAWCA 


