
Załącznik nr 7 
 

Umowa nr  /projekt/ 

 
 
 

zawarta w dniu ………...201… r., pomiędzy: 
 

Województwem Opolskim, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, NIP 7543077565,  
REGON 531412421 – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Opolu z siedzibą przy 
ul. Oleskiej 127, 45-231 Opole, REGON 000126528  
reprezentowanym przez:  

………………………………….. – Dyrektora / Zastępcę Dyrektora 

na podstawie Uchwały Nr ………….. Zarządu Województwa Opolskiego z dnia …………r. 
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi / Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg 
Wojewódzkich w Opolu  
zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………. 

reprezentowanym przez: 

  ………………………………………   

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

 

§ 1. Przedmiot umowy. 

Jednostka Projektująca zobowiązuje się na rzecz Zamawiającego do:  
 

1. Wykonania KONCEPCJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA PN.: 

„Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie 494 i 487 w 
m. Olesno”  

(nazwa zadania) 

w tym opracowania koncepcji projektowej, uzyskania pozytywnej opinii PKP, uzyskanie 
decyzji środowiskowej, przeprowadzenia badań geologicznych i innych elementów 
zawartych w SIWZ (dalej: dokumentacja projektowa).  

 

§ 2. Wynagrodzenie. 

1. W zakresie określonym w § 1 ust. 1 Jednostka Projektująca zobowiązuje się wykonać 

przedmiot umowy,  a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę umowną (zgodnie z 

poz. 1.1 ÷ 2.11 formularza cenowego): 

 

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. 

4. W przypadku braku konieczności wykonania któregokolwiek z elementów prac  

projektowych (poz. 1.1 ÷ 2.11 formularza cenowego) wartość umowna ulegnie 

stosownej zmianie przy uwzględnieniu cen zawartych w formularzu cenowym w formie 

aneksu. 

5. Strony przewidują możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. W umowach zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy przewiduje się odpowiednie 

zmiany w wysokości wynagrodzenia należnego Jednostce Projektującej w trakcie 

realizacji umowy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokość 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2008 oraz z 2016 r. poz. 1265) 

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 Projektującą, 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.  

7. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 6 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 Projektującą. W przypadku, gdy 

Jednostka Projektująca wykaże wpływ zmian przepisów prawa na koszty wykonania 

zamówienia, Strony dokonają stosownej zmiany umowy. W przypadku gdy zmiany, o 

których mowa w ust. 6 pkt. 2) i 3) powodują obniżenie wynagrodzenia Jednostki 

Projektującej, Zamawiający dokona korekty wynagrodzenia odpowiednio do tych 

zmian. 

§ 3. Terminy 

1. Termin złożenia przez Jednostkę Projektującą   kompletnej dokumentacji projektowej 
ustala się najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2018 r. 

§ 4. Przedstawiciele Stron. 

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. Dokumentacja projektowa. 

1. Dokumentacja  projektowa powinna  zawierać elementy podane w SIWZ. 

2. Jednostka Projektująca dołączy do projektu 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 Zamawiającemu oświadczenie, iż egzemplarz 
dokumentacji projektowej  w wersji elektronicznej jest kompletny i w pełni zgodny z 
wersją papierową oraz zawiera  wszystkie niezbędne opinie, warunki i sprawdzenia 
rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 

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

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

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 Projektująca może zatrudnić podwykonawcę lub podwykonawców do 
wykonania części zamówienia pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego na 
zasadach określonych w art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego 

8. Warunkiem udzielania przez Zamawiającego zgody, o której mowa w ust. 7 jest by 
umowa pomiędzy Jednostką Projektującą a podwykonawcą określała: 

a) jaka część przedmiotu zamówienia jest powierzona do wykonania podwykonawcy, 

b) obowiązki podwykonawcy w sposób, który zapewni wykonanie zobowiązań 
Jednostki Projektującej wobec Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, 

c) wynagrodzenie należne podwykonawcy na poziomie nie wyższym niż 
wynagrodzenie Jednostki Projektującej na podstawie niniejszej umowy w zakresie 
realizowanych robót przez podwykonawcę. 

9. Zamawiający zaakceptuje podwykonawcę tylko wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe i 
doświadczenie podwykonawcy będą 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. 

10. 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. Powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy lub podwykonawcom nie zwalnia Jednostki Projektujące z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

11. Zatrudnienie przez Jednostkę Projektującą podwykonawcy lub podmiotu  trzeciego bez 
zgody Zamawiającego skutkować będzie nałożeniem na Jednostkę Projektującą kary 
umownej przewidzianej w § 9 umowy. 

12. 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. 13 
umowy oraz przeniesienie ich na Zamawiającego. 

13. Jednostka Projektująca oświadcza, że podmiot trzeci ….. (nazwa podmiotu trzeciego), 
na zasoby którego w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych Jednostka 
Projektująca powoływała się składając ofertę celem wykazania spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował 
przedmiot umowy w zakresie ……………. (jakie kwalifikacje zawodowe i 
doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy 
na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 



14. Jednostka Projektująca wykona następujące części zamówienia przy udziale 
podwykonawców:  

1 …………………………………………………………………………………………………..   
Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Jednostka 
Projektująca, o ile są już znane, podała nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane 
kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych do 
wykonania wyżej wskazanych części zamówienia. Jednostka Projektująca zawiadamia 
Zamawiającego na bieżąco o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w 
trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat 
podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizacje części 
zamówienia. 

15. Zamawiający nie zezwala na zawarcie umowy pomiędzy podwykonawcą i dalszym 
podwykonawcą o których mowa w art. 647¹ § 3 Kodeksu cywilnego. 

16. Jeżeli zatwierdzony przez Zamawiającego zgodnie z warunkami niniejszej umowy 
podwykonawca wystąpi na piśmie do Zamawiającego z oświadczaniem, że Jednostka 
Projektująca nie dokonuje płatności za wykonanie powierzonej mu części zamówienia, 
które zostały odebrane poprzez wystawienie protokołu odbioru części zamówienia i 
udokumentuje zasadność tego żądania dokumentami potwierdzającymi wykonanie i 
odbiór fakturowanych usług, to Zamawiający wezwie Jednostkę Projektującą do 
dostarczenia w ciągu 7 dni od daty doręczenia tego powiadomienia dowodów, że 
poświadczone przez Zamawiającego sumy należne podwykonawcy za powierzaną mu 
cześć zamówienia zostały zapłacone, albo, że zobowiązanie do zapłaty wygasło w inny 
sposób niż poprzez zapłatę. 

17. Jeżeli po takim wezwaniu Jednostka Projektująca nie dostarczy dowodów, że sumy 
należne podwykonawcy zostały zapłacone to Zamawiający dopuszcza, po sprawdzeniu 
i potwierdzeniu, płatność na rzecz podwykonawcy należnej kwoty. Jednakże 
Zamawiający zastrzega, iż  zaspokojenie żądań  podwykonawcy nie może przekroczyć 
kwoty, którą Zamawiający dysponuje w danym roku finansowym na finansowanie 
przedmiotu zamówienia. 

18. Zamawiający po zapłaceniu należności bezpośrednio dla Podwykonawcy zgodnie z 
zasadą solidarnej odpowiedzialności wynikającej z art. 647¹ § 5 Kodeksu cywilnego 
będzie miał prawo potrącić kwotę równą tej należności z wierzytelności Jednostki 
Projektującej względem Zamawiającego. 

19. Jednostka Projektująca zobowiązana jest do przedłożenia do akceptacji wszelkie 
założenia projektowe 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. 

20. 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 Jednostki Projektującej 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 Jednostkom 
Projektującym 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,  

21. Zamawiający nie może usuwać oznaczeń określających autora w razie wykonywania 
uprawnień określonych w ust. 20. 

22. Jednostka Projektująca zobowiązana jest przedstawić Zamawiającemu, w terminie do 
7-u dni od daty zawarcia niniejszej umowy oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób 
wykonujących czynności wymienione w pkt. 8.9 SIWZ, co do których Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1  Ustawy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U z 2014 poz. 1502 z późn. zm.).  

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Jednostki Projektującej o 
przedstawienie oświadczenia, o którym  mowa w ust. 22 na każdym etapie prac 
projektowych. Jednostka Projektująca zobowiązana jest przedstawić Zamawiającemu 
takie oświadczenie, w terminie do 7-u dni od daty otrzymania wezwania. 

24. Podmiot trzeci realizujący całość przedmiotu zamówienia lub cześć przedmiotu 
zamówienia jest zobowiązany odpowiednio do uczestniczenia we wszystkich 
spotkaniach w sprawie dokumentacji projektowej lub dotyczących tej części 
zamówienia, którą  realizuje podmiot trzeci. Ponadto podmiot trzeci na żądanie 
Zamawiającego jest zobowiązany do udzielania informacji i wyjaśnień w zakresie 
realizowanego zamówienia. 

§ 6. Płatności, zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy. 

1. Zamawiający przekaże wynagrodzenie przelewem na rzecz Jednostki Projektującej, 
na konto:  wskazane na fakturze w terminie 21 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. Faktura będzie wystawiona po protokolarnym odbiorze przez Zamawiającego 
kompletnej dokumentacji projektowej zgodnej z zakresem zamówienia. 

3. Faktura powinna zawierać następujące dane: 
 

Nabywca 
Województwo Opolskie 
ul. Piastowska 14 
45-082 Opole 
NIP 7543077565 

Odbiorca  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu 
ul. Oleska 127 
45-231 Opole 

4. Zamawiający dokona weryfikacji projektu w terminie do 6 miesięcy od daty otrzymania 
kompletu dokumentacji projektowej (protokół zdawczo-odbiorczy).  

5. Zamawiający zatrzyma na swoim koncie depozytowym kwotę stanowiącą 
równowartość 30% wartości umownej brutto na okres weryfikacji projektu. 

6. W przypadku stwierdzenia w okresie o którym mowa w pkt. 4 faktu nienależytego 
wykonania umowy, Jednostka Projektująca zobowiązana jest do nieodpłatnego 
usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty jej wezwania. Dalsza zwłoka po tym 
terminie upoważni Zamawiającego do zlecenia innej jednostce projektowej prac, której 
celem będzie usunięcie stwierdzonych wad w projekcie. Kosztami tego faktu obciążona 
zostanie Jednostka Projektująca z kwoty zabezpieczonego 30% wynagrodzenia za 
wykonanie umowy. W sytuacji gdyby 30% zabezpieczonego wynagrodzenia nie 
pokryłoby kosztów prac usuwających wady projektu, różnicą tą zostanie obciążona 
Jednostka Projektująca. 

7. W przypadku opisanym w pkt. 5, Zamawiający dokona weryfikacji poprawionej 
dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania-obowiązuje data 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 



8. Kwota zatrzymana o której mowa w pkt. 4 zostanie zapłacona Jednostce Projektującej 
w terminie 14 dni po weryfikacji projektu, z zastrzeżeniem pkt. 6. 

9. Postanowienia zawarte w pkt. od 1do 8 nie zwalniają Jednostki Projektującej od 
obowiązku nieodpłatnego i niezwłocznego usuwania wad stwierdzonych po dokonaniu 
pełnej zapłaty za przedmiot umowy.  

10. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zabezpieczenie wraz z 
odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z 
umową wykonania przedmiotu umowy. 

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

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

13. Zamawiający zwróci Jednostce Projektującej kwotę w wysokości 70% wartości    
zabezpieczenia w terminie do 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiającego    
należytego wykonania Umowy w protokole końcowym odbioru. 

14. Zamawiający zwróci Jednostce Projektującej pozostałe 30% wysokości 
zabezpieczenia w terminie do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady przedmiotu 
Umowy. 

§ 7. Zmiany Umowy 

1. Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian: 

1) skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku 

zaistnienia jednej okoliczności wskazanej w ust. 2, 

2) zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Jednostce 

Projektującej z tytułu okoliczności określonych w § 7 ust 2 pkt 5 i pkt 11, ust 5 pkt 

1-4; 

3) zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy wraz z ograniczeniem należnego 

Jednostce Projektującej wynagrodzenia. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania 
Umowy wyłącznie z przyczyn niezależnych od Jednostki Projektującej i mających 
wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: 

1) siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego; 

które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu 

nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

2) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do 

uzupełnienia przedmiotu Umowy, opracowań projektowych; 

3) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach 

prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego; 

4) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów wyjściowych 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji poszczególnych opracowań; 

5) zmiany przepisów prawa; 

6) objęcia zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w 

ustawie o ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony; 

7) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy 

prawnej  jego ochrony; 

8) wystąpienia protestów społecznych i/lub przedłużających się odwołań od 

wydanych decyzji administracyjnych; 



9) udzielenia Jednostce Projektującej zamówienia polegającego na powtórzeniu 

podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP; 

10) udzielenie przez Zamawiającego innego zamówienia istotnie wpływającego na 

zakres lub termin realizacji niniejszej umowy; 

11) wydania Polecenia Zmiany w zakresie oznaczonym w ust. 5; 

3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Jednostka Projektująca jest zobowiązana do 
powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji i jej 
wpływie na harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu Umowy, pod rygorem 
wygaśnięcia roszczenia.  

4. Zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, z wyłączeniem ust. 9, 10 i 11, zostaną 
dokonane w formie Aneksu do Umowy. 

5. Zamawiający poprzez wydanie Polecenia Zmiany ma prawo, jeżeli jest to niezbędne 
dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, jednostronnie zobowiązać Jednostkę 
Projektującą do dokonania następujących zmian w przedmiocie Umowy: 

1) zrezygnować z wykonania jakiegoś opracowania projektowego lub jego 

elementów, o którym mowa w § 2 ust. 4; 

2) zmienić/zmieniać kolejność i terminy wykonania poszczególnych części 

przedmiotu umowy lub ich elementów; 

3) polecić/polecać wykonanie zamiennych opracowań projektowych lub ich 

elementów; 

4) zmienić/zmieniać ilości jednostek obmiarowych, dla których w Formularzu 

Cenowym zostały określone ceny jednostkowe; 

5) zmienić/zmieniać nazwę zadania. 

6. Przed wydaniem Polecenia Zmiany, Zamawiający może zobowiązać Jednostkę 
Projektującą do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie: 

1) technicznego uzasadnienia możliwości dokonania zmiany; 

2) opisu harmonogramu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji 

elementów przedmiotu Umowy objętych Poleceniem Zmiany; 

3) zmiany wynagrodzenia i/lub harmonogramu, w przypadku zaistnienia okoliczności 

określonych w ust 5 lub § 7 ust. 2 pkt 5. 

7. W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu prac 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. 

8. Jeżeli w ocenie Jednostki Projektującej polecenie zmiany wydane przez 
Zamawiającego wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Jednostka 
Projektująca w nieprzekraczalnym  terminie 7 dni od otrzymania takiego polecenia, 
jest zobowiązana powiadomić Zamawiającego pisemnie o swoich zastrzeżeniach i 
uwagach  wraz z uzasadnieniem. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania 
zastrzeżeń i uwag Jednostki Projektującej zajmie pisemne stanowisko w sprawie. 
Brak przedstawienia stanowiska Zamawiającego w tym terminie oznacza 
potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia zmiany i nieuwzględnienie zastrzeżeń i 
uwag zgłoszonych przez Jednostkę Projektującą.  



9. Jednostka Projektująca powiadomi pisemnie Zamawiającego o zmianach 
teleadresowych i innych zmianach nie istotnych dla wykonania przedmiotu umowy w 
terminie i koszcie. Ww. zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy. 

10. Na etapie realizacji Umowy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podmiotu 
trzeciego lub zmiany podwykonawcy albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub z 
podwykonawcy, jednak zmiana ta w sytuacji kiedy Jednostka Projektująca opierała się 
na nim na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, musi być 
uzasadniona na piśmie i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy nowy podmiot trzeci lub 
podwykonawca bądź też Jednostka Projektująca samodzielnie spełni warunki w 
zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne dotychczasowy podmiot trzeci lub podwykonawca. W przypadku zmiany 
albo rezygnacji z podmiotu trzeciego lub podwykonawcy Zamawiający żąda, aby 
wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym 
podmiotem lub podmiotami lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej 
części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację 
finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1.  Zmiana taka nie 
wymaga zawarcia Aneksu do Umowy. 

11. 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. Zmiana 
taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy. 

12. Zamawiający jest uprawniony do zawieszania wykonania Umowy w takim czasie i w 
takim zakresie, w jaki uważa to za konieczne. Zawieszenie następuje na podstawie 
pisemnego powiadomienia doręczonego Jednostce Projektującej najpóźniej na 14 dni 
przed terminem zawieszenia. 

 

§ 8. Gwarancja jakości, rękojmia. 

1. Jednostka Projektująca udziela 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 wraz z wymaganymi oświadczeniami. 

W ramach gwarancji Jednostka Projektująca 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 zaniechania Jednostki Projektującej. 

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu 
gwarancji, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji projektowej przed upływem tego 
terminu. 

Jeżeli Jednostka Projektująca nie usunie wad  dokumentacji projektowej, ujawnionych 
w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na jej koszt (wykonanie zastępcze). 

2. Niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, Jednostka Projektująca udziela 
Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej.  



Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od dnia przekazania Zamawiającemu przez 
Jednostką Projektującą kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi 
oświadczeniami.  

Termin rękojmi skończy się w dniu uzyskania ostatecznej decyzji upoważniającej do 
zrealizowania zadania.  

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 Jednostkę Projektującą 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 Jednostki Projektującej 
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 Jednostki 
Projektującej, 

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 uzyskiwania decyzji administracyjnych wad 
w dokumentacji projektowej, Jednostka Projektująca zobowiązuje się do ich usunięcia 
oraz przekazania ww. opracowań, przez osoby wskazane w Ofercie, na koszt 
Jednostki Projektującej, w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli Jednostka Projektująca 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 
Jednostki Projektującej, na co Jednostka Projektująca wyraża zgodę. W tym 
przypadku, koszty usuwania wad w dokumentacji będą pokrywane w pierwszej 
kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania, a następnie z ubezpieczenia 
Jednostki Projektującej. 

6. W okresie rękojmi Jednostka Projektująca naprawi szkodę wyrządzoną 
Zamawiającemu wskutek opóźnień bądź braku możliwości uzyskania niezbędnych 
decyzji administracyjnych uzyskiwanych  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. 

7. W okresie rękojmi Jednostka Projektująca ponosi wobec Zamawiającego 
odpowiedzialność odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu 
w związku z problemami związanymi z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, 
prowadzonych w oparciu o dokumentację będącą przedmiotem Umowy, jeżeli szkoda 
powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

§ 9. Kary umowne. 

1. 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 Projektującą 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) przerwania robót/prac projektowych przez Jednostkę Projektującą z przyczyn 
leżących po jej stronie, jeżeli  przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni kalendarzowych w 
odniesieniu do harmonogramu przedłożonego przez Jednostkę Projektową – w 
wysokości 0,2% wynagrodzenia   umownego brutto za każdy dzień tej przerwy. 

6) niewykonania obowiązku określonego w § 5 ust. 22 w wysokości 1 000 zł. 

7) niewykonania obowiązku określonego w § 5 ust. 23 i 24 w wysokości 1 000 zł za 
każde nie wykonanie obowiązku. 

8) skierowania do realizacji przedmiotu umowy innej osoby spełniającej warunki w 
zakresie mniejszym niż wskazana na etapie postępowania o zamówienie 
publiczne lub niezaakceptowanej przez Zamawiającego, w wysokości 20 000 zł w 
przypadku projektanta branży drogowej za każdy przypadek wystąpienia takiej 
okoliczności. 

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

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

3. 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 wykonania części Umowy.  

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

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

5) Jednostka Projektująca dopuści do prac projektowych osobę na stanowisko 
projektanta branży drogowej inną niż wskazaną w ofercie lub 
niezaakceptowaną przez zamawiającego.  

4. 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 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. 

5. 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. 

§ 10. Ochrona danych osobowych. 

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. 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

§11. Oświadczenie. 

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

§12. Prawo właściwe dla umowy. 

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

§13. Rozstrzyganie sporów. 

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. 

§14. Załączniki do umowy. 

1. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty: 

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

2) oświadczenie projektanta, 

3) pismo – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, 

4) oferta Jednostki Projektującej. 

§ 15. Zakaz cesji. 

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. 
 
 
 
 
 



§ 16 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – oryginałach. 
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