
                          Załącznik nr 9 
 

Umowa nr  /projekt/ 
 

 
Zawarta w dniu ………...2015 r., pomiędzy: 
 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu, 45-231 Opole, ul. Oleska 127  NIP: 754 25 57 300 
reprezentowanym przez: 

mgr inż. Bogdana Poliwodę  - Dyrektora Zarządu 

działającego na mocy Pełnomocnictwa nr 7/2014 udzielonego Uchwałą Zarządu Województwa 
Opolskiego nr 4894/2014 z dnia 08.04.2014r. i zmienionego Uchwałą Zarządu Województwa 
Opolskiego nr 390/2015 z dnia 18.03.2015r. 

 
zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a ……………………………….  

reprezentowanym przez: 

1………………………….          

Zwanym dalej „Jednostką Projektującą” 
 
W wyniku przetargu nieograniczonego została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

Jednostka Projektująca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy:  
 

OPRACOWANIE  PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA PN.: 

„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odc. Rożniątów – Strzelce Opolskie w km 40+100-
42+813” z podziałem na zadania A i B 

 

§ 2 

1. Z tytułu wykonania przedmiotu umowy w zakresie określonym w § 1 oraz w  specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia Jednostka Projektująca zobowiązuje się wykonać przedmiot 
umowy,  a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną: 

 
brutto (z podatkiem VAT……………….. zł 
( słownie: ………………………………………………………………… zł) 
 
w tym: 
 
kwota netto ……………… zł 
( słownie: ………………………………………………………………… zł) 
 
podatek od towarów i usług VAT …………………………. zł 
( słownie: ………………………………………………………………… zł) 
 

2. Wynagrodzenie Jednostki Projektującej nie przekroczy kwoty zawartej w planie finansowym 
na dany rok. 

 
3.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany płatności w poszczególnych latach  
     w przypadku zmiany planu finansowego. 

§ 3 

1. Termin złożenia kompletnych wniosków o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej:   
      do dnia 15 grudnia 2016. 



2. Termin uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: do dnia 17 
kwietnia 2017 r.  

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia lub zmniejszenia zakresu prac 
geodezyjnych wg pkt. 1 określonego w formularzu cenowym, wartość zostanie skorygowana w 
formie aneksu. 

4. W przypadku braku konieczności przygotowania któregokolwiek z elementów prac 
projektowych określonego w formularzu cenowym, wartość umowna zostanie skorygowana w 
formie aneksu. 

5. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu prac projektowych bądź 
wykonania opracowań projektowych: 

1) ujętych w formularzu cenowym, niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, wartość 
umowna zostanie skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace oszacowana 
zostanie na podstawie złożonego na etapie przetargu formularza cenowego, 

2) nieujętych w formularzu cenowym, a niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy, 
wartość umowna zostanie skorygowana w formie aneksu, a kwota za w/w prace wyceniona 
na podstawie średnich cen rynkowych oraz negocjacji. 

6. Dopuszcza się przedłużenie terminu wykonania dokumentacji, jeżeli w czasie realizacji projektu 
wystąpią: zwiększenie przez Zamawiającego zakresu zamówienia, zmiany przepisów, protesty 
społeczne, przedłużające się odwołania od wydanych decyzji, przedłużające się terminy 
wydania decyzji administracyjnej oraz przyczyny niezależne bezpośrednio od Zamawiającego 
i Jednostki Projektującej. Termin zostanie odpowiednio zmieniony aneksem do niniejszej 
umowy. 

7. W umowach zawartych na dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się odpowiednie zmiany  
w wysokości wynagrodzenia należnego Jednostce Projektowej w trakcie realizacji umowy,  
w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

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 Jednostkę 
Projektująca, nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów, z których wynikają w/w 
zamiany. Wynagrodzenie netto/brutto, o którym mowa w § 2 umowy, ulegnie odpowiednim 
zmianom. 

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 pkt. 2) i 3) Jednostka Projektująca zobowiązana 
jest przedstawić oraz wykazać zamawiającemu, za pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki 
sposób ww. zmiany wpływają na koszty wykonania przedmiotu umowy (zamówienia) przez 
Jednostkę Projektową. W przypadku, gdy Jednostka Projektowa wykaże wpływ zmian 
przepisów prawa na koszty wykonania zamówienia, Strony dokonają stosownej zmiany 
umowy. W przypadku gdy zmiany, o których mowa w ust. 7 pkt 2) i 3) powodują obniżenie 
wynagrodzenia Jednostki Projektowej, zamawiający dokona korekty wynagrodzenia 
odpowiednio do tych zmian. 

§ 4 
 

1. Jednostka Projektująca wyznacza Pana (Panią)  ………………………… do kierowania pracami 
stanowiącymi przedmiot umowy w zakresie Projektu Technicznego,. 

 

2. Zamawiający wyznacza Pana (Panią) ………………………………jako koordynatora realizacji 
obowiązków umownych zwanego dalej „Kierownikiem projektu”. 

§ 5 

1. Dokumentacja  projektowa powinna  zawierać elementy podane w SIWZ. 

2. Jednostka Projektująca dołączy do projektu budowlanego oświadczenie, że jest on wykonany 
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno- budowlanymi, normami, wytycznymi   
i  został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć . 

3. Jednostka Projektująca przedłoży do Zamawiającego oświadczenie, iż egzemplarz 
dokumentacji projektowej  w wersji elektronicznej jest kompletny i w pełni zgodny z wersją 



papierową oraz zawiera  wszystkie niezbędnych opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań 
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 

4. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do uzyskania niezbędnych opinii, uzgodnień  
i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 

5. Jednostka Projektująca pokrywa wszystkie koszty uzyskania wszelkich niezbędnych  opinii oraz 
uzgodnień. 

6. Jednostka Projektująca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą 
zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za 
własne działanie lub zaniechanie. 

7. Jednostka Projektowa może zlecić wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

8. Zatrudnienie przez Jednostkę Projektową podwykonawców wymaga zaakceptowania przez 
zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikację i 
doświadczenie podwykonawcy będzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do 
podzlecenia jak również jeżeli podwykonawca spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż 
stawiane na etapie postępowania o zamówienie publiczne. 

9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, jednak zmiana ta w sytuacji kiedy 
Jednostka Projektująca opierała się na nim wykazując spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu oraz w kryterium oceny ofert, musi być uzasadniona na piśmie i wymaga 
pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, 
gdy nowy podwykonawca spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie 
postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca. Zamawiający 
dopuszcza również zmianę osób wykazanych w potencjale kadrowym wyłącznie wtedy, gdy 
nowy potencjał kadrowy spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie 
postępowania o zamówienie publiczne 

10.  Zatrudnienie przez Jednostkę Projektową podwykonawcy lub podmiotu trzeciego bez zgodny 
zamawiającego skutkować będzie nałożeniem na Jednostkę Projektową kary umownej 
przewidzianej w §  7 umowy. 

11.  W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, Jednostka Projektująca zobowiązana jest do 
uzyskania  autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą autora na 
samoograniczenie w wykonywaniu praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej 
umowy w zakresie tożsamym z określonym w § 5 ust. 12 umowy oraz przeniesienie ich na 
zamawiającego. 

12.  Jednostka Projektująca oświadcza, że podmiot trzeci ….. (nazwa podmiotu trzeciego), na 
zasady którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Jednostka Projektująca powoływała się 
składając ofertę celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ……………. ( jakim 
wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy 
na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)*. 

13.  W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu 
trzeciego), z jakichkolwiek przyczyn, w powyższym zakresie, Jednostka Projektowa będzie 
zobowiązana do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym zasoby, co 
najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełnienia przez Jednostkę 
Projektową warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy 
udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody zamawiającego. Zamawiający  jest 
zobowiązany do odpowiedzi w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany i odrzucenia 
propozycji zmiany tylko wtedy, gdy zasoby w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia podmiotu 
trzeciego powołanego przy składaniu ofert. Brak odpowiedzi zamawiającego na propozycję 
zmiany w ww. terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. 

14.  Jednostka Projektująca zobowiązana jest do przedłożenia do akceptacji wszelkich założeń 
projektowych przed przekazaniem ich do dalszych uzgodnień. 

      W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek wzrostu kosztów zamówienia wynikającego z nie 
wywiązania się z powyższego zapisu, Jednostka Projektująca zostanie obciążona w/w  
kosztami. 

15.  Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
dokonywać zmian w umowie: 

 1) zrezygnować z wykonania jakiegoś opracowania projektowego lub jego elementów,  
 2) zmienić kolejność i terminy wykonania poszczególnych części przedmiotu umowy lub ich  



       elementów, 
  3) polecić wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich elementów, 
  4) zmienić ilości jednostek obmiarowych, dla których w Formularzu Cenowym  zostały  
       określone ceny jednostkowe 
   5) zmienić nazwę zadania. 

16.  Zmiany, o których mowa w ust. 15, wnioskowane przez Kierownika projektu, dokonuje się 
w formie aneksu do umowy. 

17.Wraz z odbiorem opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa 
majątkowe do opracowań projektowych wykonanych w ramach umowy. W ramach przejętych 
praw majątkowych Zamawiający będzie mógł bez zgody Jednostki Projektującej 
i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń 
czasowych i ilościowych: 

1)  użytkować opracowania projektowe na własny użytek i użytek jednostek podległych, 
dla  potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w  Opolu, w 
tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich dowolną część, także ich 
kopie: innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania  innych 
opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie 
zamówień publicznych, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, innym 
wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, stronom 
trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym. 

2) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji, 
3) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do  pamięci komputera na 

dowolnej liczbie własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych 
jednostek podległych, 

4) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką,  

18.Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora w razie wykonywania 
uprawnień określonych w ust.17. 

19.Jednostka Projektująca zobowiązana jest do przedłożenia zamawiającemu wraz z 
przedmiotem umowy  oświadczenia każdego z projektantów biorących udział w wykonaniu 
przedmiotu umowy o następującej treści: „Ja niżej podpisany …. – Projektant, oświadczam 
nieodwołalnie, iż zezwalam zamawiającemu na powierzenie pełnienia nadzoru autorskiego 
nad projektem i dokonywania stosownych zmian w projekcie wynikających z pełnienia 
nadzoru autorskiego osobie trzeciej według jego wyboru. Oświadczenie niniejsze nie 
narusza przepisów ustawy prawo budowlane, ani nie zwalnia mnie z obowiązków ciążących 
na mnie na mocy powszechnie obowiązujących przepisów.” 

 

§ 6 

1. Zamawiający przekaże wynagrodzenie przelewem na rzecz Jednostki Projektującej, na konto:  
wskazane na fakturze w terminie ……….. dni od daty wpłynięcia prawidłowej faktury wraz z 
załączonym i podpisanym przez Zamawiającego protokołem przekazania dokumentacji 
technicznej. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 
zamawiającego. 

 2.  Dopuszcza się dwie faktury: 

1) Pierwsza faktura, wystawiona po protokolarnym odbiorze przez zamawiającego pełnej 
dokumentacji, płatna będzie w wysokości 70 % wynagrodzenia umownego brutto, 

2) Druga faktura, wystawiona po uzyskaniu prawomocnej decyzji o zezwolenie na realizację 
inwestycji drogowej, płatna w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Jednostka Projektująca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
10% ceny ofertowej brutto na czas trwania umowy. 

4. Jednostka Projektująca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie  ……..  

5. Zamawiający zwróci Jednostce Projektowej zabezpieczenie w terminie 30 dni po stwierdzeniu 
przez zamawiającego należytego wykonania umowy (protokół odbioru). 

 

 

 



§ 7 

 

1. Jednostka Projektująca udzieli Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji jakości na wykonaną 
dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy. 

     Jednostka Projektująca wystawi dokument gwarancyjny, który zostanie wydany 
Zamawiającemu przy podpisywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego odbiór 
dokumentacji projektowej. 

     Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego 
dokumentacji projektowej. 

     W ramach gwarancji Jednostka Projektowa będzie odpowiedzialna za usunięcie wszelkich wad 
w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną: 

      - z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania projektowego lub jego części, lub 
      - z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Jednostki Projektowej. 
     Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w 

niniejszym ustępie ( w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu), jeżeli reklamował wadę w 
dokumentacji projektowej przed upływem tego terminu. 

     Jeżeli Jednostka nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie gwarancji 
w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, to zamawiający może zlecić usunięcie ich 
stronie trzeciej na koszt Jednostki Projektującej. 

 

2. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 
jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
dokumentacji projektowej.  

     Zamawiający wspólnie z Jednostką Projektującą rozszerzają odpowiedzialność Jednostki 
Projektującej z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się 
wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, 
wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.  

3. Za wadę uznaje się: 
a) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak cech 

umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości 
bezpiecznej realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład 
przedmiotu Umowy, 

b) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji projektowej, dokumentach,, 
rozwiązaniach, ilościach przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie 
(stanowiącym przedmiot Umowy) powodującą brak możliwości używania lub korzystania z 
przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

c) niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 
wiedzy technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie, 

d) obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy , 
e) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy, 
f) sytuację w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy, 
g) sytuację w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich. 
h) nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji. 
4. W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych lub uzupełniających 

spowodowanych ujawnieniem się w trakcie procedur przetargowych lub realizacji robót 
budowlanych wad w dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia 
oraz przekazania ww. opracowań, przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt Wykonawcy, w 
terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Wykonawca pomimo wezwania nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i nie 
dostarczy dokumentacji projektowej wymienionej w ust.4 w terminie określonym pisemnie przez 
Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia usunięcia wad w dokumentacji 
projektowej osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W tym 
przypadku, koszty usuwania wad w dokumentacji będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
zabezpieczenia należytego wykonania, a następnie z ubezpieczenia Wykonawcy. 

6. W okresie rękojmi Wykonawca naprawi szkodę wyrządzoną Zamawiającemu wskutek realizacji 
robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem 
Umowy, jeżeli w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji powstała konieczność 
poniesienia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, wykraczających poza 7 % kwoty 
maksymalnego zobowiązania dla robót. 

7. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 
odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z 



wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentację będącą 
przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda 
powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

 

8. Jednostka Projektująca zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych z tytułu: 
1) Zwłoki w wykonaniu pracy projektowej – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  

        brutto za każdy dzień zwłoki, 
2) Zwłoki w usunięciu wad pracy projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  

brutto za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu  na usunięcie wad, 
3) Jeżeli usługi objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Jednostka Projektująca lub inny niż podmiot trzeci lub inny niż zaakceptowany 
podwykonawca, zgodnie z procedurą określoną  w § 5 – w wysokości 20 000 zł za każdy 
taki przypadek. 

4)  Odstąpienia od umowy przez Jednostkę Projektową w wysokości 10 % wynagrodzenia  
Umownego brutto, przy czym za odstąpienie od umowy będzie uznawane                 
nieuzasadnione przekroczenie terminu realizacji harmonogramu prac projektowych                  
przedłożonego przez Jednostkę Projektową  o 30 dni. 

5) Jednostka Projektowa przerwała z przyczyn leżących po jej stronie realizację        przedmiotu 
umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 30 dni w odniesieniu do harmonogramu           
przedłożonego przez Jednostkę Projektową – w wysokości 0,2% wynagrodzenia   
umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

6) Niezależnie od naliczenia kar umownych, Stronom przysługuje prawo dochodzenia  
odszkodowania na zasadach ogólnych, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody. 

7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z faktury           
wystawionej  przez Jednostkę Projektującą. 

9. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Jednostka Projektująca nie rozpoczęła realizacji umowy w terminie 30 dni od daty jej 

podpisania, 
2) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w  

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Jednostka 
Projektująca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonani a 
części Umowy. 

3) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 
Jednostki  Projektującej lub jego znacznej części.  

4)  Jednostka Projektowa realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny  
z postanowieniami umowy  i poleceniami Kierownika Projektu. 

10. W przypadku odstąpienia od umowy Jednostkę Projektującą oraz Zamawiającego obciążają    
      następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Jednostka Projektująca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie    
stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z    
zestawieniem wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na       
dzień odstąpienia i  przedłoży je do Kierownika Projektu.  

2) W terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia o którym mowa w ust.10 pkt.1).,    
Kierownik Projektu przy udziale Jednostki Projektującej dokona sprawdzenia  
zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Jednostką  
Projektującą  szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz       z 
zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania  
projektowe. Protokół inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie 
podstawę do wystawienia Protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania  opracowań 
projektowych do odbioru  końcowego.  

11. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Jednostka Projektująca nie odpowiada, 
Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich 
części, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane. 

§ 8 

Wszelkie zmiany w umowie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i 
muszą być podpisane przez obydwie strony. 
 



§ 9 

Jednostka Projektująca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją 
niniejszej umowy zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).  

 

§10 

Jednostka Projektująca oświadcza, że swoją działalność gospodarczą prowadzi zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa.  

§11 

Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawa Prawo Zamówień Publicznych. 

§12 

1. W razie powstania sporu związanego z realizacją umowy strony zobowiązane są wyczerpać 
drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do drugiej strony niniejszej 
umowy. Strony zobowiązane są do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń w ciągu 21 dnia 
od chwili zgłoszenia roszczeń. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia dalsze postępowanie 
zostaje skierowane do sądu powszechnego.   

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 
powszechny właściwy na siedzibę Zamawiającego. 

§13 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 
a. pismo akceptujące, 
b. oferta wykonawcy, 
c. specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

§ 14 

Wynagrodzenie umowne może być przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew wierzytelności- art. 509 
kc.) wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego oraz po uprzednim przedłożeniu przez Jednostkę 
Projektującą  dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy. 

§ 15 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – oryginałach. 
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