
 

 
 

Wzór umowy- zał. Nr 5 do IWZ 
Umowa Nr  ………………… 

 
 

Zawarta w dniu ………. 2017 r. w Głuchołazach pomiędzy: 
Gminą Głuchołazy z siedzibą w Głuchołazach ul. Rynek 15, NIP 753-23-82-690  reprezentowaną 
przez 
Zastępca Burmistrza Głuchołaz mgr inż. Roman Sambor    
zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 
a  
………. prowadzącym działalność pod nazwą …………….. z adresem głównego miejsca wykonywania 
działalności/z siedzibą……………………./wpisanym do KRS pod nr ………… NIP: ………….  ,  
REGON: ………….  
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z rozdz. 3 pkt 2.4) 
regulaminu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Gminę Głuchołazy  oraz 
dokonywania wydatków publicznych nie objętych przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych w 
Urzędzie Miejskim w Głuchołazach stanowiącym załącznik  do Zarządzenia Nr 1364-PR.310/2014 
Burmistrza Głuchołaz z dnia 16 kwietnia 2014r. zmienionym Zarządzeniem Nr 1620-PR.376/2014 
Burmistrza Głuchołaz z dnia 4 listopada 2014r. oraz Zarządzeniem Nr 514-PR.112.2016 Burmistrza 
Głuchołaz z dnia 11 lutego 2016 r. została zawarta umowa następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą: „Opracowanie 
Programu Funkcjonalno –Użytkowego dla zadania pod nazwą: Budowa krytego basenu w 
Głuchołazach”. 

2. Określony w ust. 1 przedmiot zamówienia obejmuje: 
1) opracowanie nie mniej niż trzech  koncepcji architektoniczno-urbanistycznych, zwanych dalej 

również koncepcjami, wraz ze wskaźnikowym określeniem kosztów realizacji z każdej 
koncepcji oraz wizualizacją bryły obiektu, 

2) opracowanie Programu Funkcjonalno –Użytkowego (PFU) - na podstawie zatwierdzonej przez 
Zamawiającego ostatecznej wersji koncepcji architektoniczno- urbanistycznej, wraz z 
określeniem kosztów rozwiązań przyjętych PFU. 

3. Szczegółowy zakres zadania określony został w Istotnych Warunkach Zamówienia (IWZ). 
Dokument ten wraz z Ofertą Wykonawcy stanowią integralną część umowy (załączniki nr 1 i 2 do 
umowy). 

 
§ 2 

Wymogi dotyczące wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
 
1. PFU powinien być wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

PFU będzie dokumentem na podstawie którego Zamawiający ogłosi i przeprowadzi postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Budowa krytego basenu w 
Głuchołazach” w trybie zaprojektuj i wybuduj.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia  z należytą starannością, w sposób 
zgodny z aktualnie obowiązującymi warunkami technicznymi, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami prawa i normami, wiedzą techniczną, przepisami prawa budowlanego, 
przepisami szczególnymi oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. PFU powinien opisywać przedmiot zamówienia, w tym  materiały, urządzenia i produkty za pomocą 
cech technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm, a w przypadku braku 
Polskich Norm: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne. 

4. Wszelkie materiały, urządzenia lub produkty lub technologie wskazane w opracowaniu musza być 
opisane poprzez podanie odpowiednich granicznych parametrów, cech technicznych, jakościowych 
nawet w przypadku uprawnionego posługiwania się określeniem „lub równoważne”, nazwy własne 
materiałów, urządzeń, produktów lub technologii mogą być stosowane jedynie pomocniczo w 
przypadku dopuszczenia materiałów, urządzeń, produktów lub technologii równoważnych. 
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego 
poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego. 

5. Opracowany przedmiot zamówienia powinien posiadać komplet uzgodnień, pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi. 



 

6. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przeniósł na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie 
do wykonanych opracowań w zakresie objętym umową. 

 
§ 3 

Podstawowe oświadczenia Wykonawcy 
 

1. Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem na którym ma być 
wykonana inwestycja Budowy krytego basenu w Głuchołazach, z infrastrukturą techniczną terenu 
oraz że otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane mogące mieć wpływ na ryzyko i 
okoliczności wykonywania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz środki 
potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że nie jest przyjmującym zlecenie lub świadczenie usługi w myśl art. 1  
pkt 1b) ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. 

4. Wykonawca oświadcza, ze będzie realizował przedmiot umowy zespołem projektowym, 
posiadającym odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie, w składzie: 
1) Główny projektant , koordynujący działania zespołu projektowego posiadający uprawnienia 

budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej 
2) Wielobranżowy zespół projektowy składający się z osób posiadających odpowiednie 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, przynależnych do właściwej izby 
zawodowej w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej,  
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
sanitarnych, telekomunikacyjnej zgodnie z wykazem osób złożonym Zamawiającemu 
(załącznik nr 4 do Oferty Wykonawcy). 

5. Wykonawca oświadcza, ze zapewni przez cały czas realizacji umowy, taki skład zespołu 
projektowego, aby uczestniczyły w nim osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane do 
projektowania, przynależne do właściwej izby zawodowej, we wszystkich specjalnościach 
wymaganych dla realizacji przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona 
przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego 

 
§ 4 

Termin wykonania  
 
1. Strony ustalają, że całość przedmiotu umowy zostanie wykonana w terminie  do 7marca 2018r. , z 

tym że: 
1) Wykonanie opracowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznych – od dnia zawarcia 

umowy do dnia 25 stycznia 20178r., 
2) Wykonanie  PFU – od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego ostatecznej wersji 

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej do dnia 7 marca 2018r.  
2. Przez wykonanie całości przedmiotu umowy strony uważać będą datę podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru wszystkich dokumentów o których mowa  w § 1 ust. 2 umowy. 
 

§ 5 
Obowiązki Stron 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 
 
1) wykonanie przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej wymaganej staranności, zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami oraz  
zgodnie z zakresem i wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, 

2) uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt ewentualnych materiałów niezbędnych 
do wykonania przedmiotu umowy, 

3) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy, Zamawiającemu 
przysługuje prawo kontroli prawidłowości wykonania przedmiotu umowy. W celu umożliwienia 
Zamawiającemu realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić 
upoważnionym Przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace – na każde ich 
żądanie i na każdym etapie prac. Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i 
wskazówek upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonania 
prac z zachowaniem formy pisemnej, 

4) informowanie Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach mających wpływ 
na wykonanie przedmiotu umowy, 

5) terminowe dokonanie wszelkich ewentualnych zmian w opracowaniu stosownie do wskazań 
właściwych w sprawie organów oraz potrzeb Zamawiającego, 



 

6) przekazanie Zamawiającemu kompletnych opracowań objętych przedmiotem zamówienia w 
wersji papierowej i elektronicznej w wymaganej ilości egzemplarzy, określonej w Istotnych 
Warunkach Zamówienia, 

7) uczestniczenie w minimum dwóch Komisjach Rady Miejskiej w Głuchołazach, w celu 
udzielenia informacji, wyjaśnień i przedstawienia koncepcji architektoniczno-urbanistycznej, 

8) uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie inwestycji 
pod nazwą: Budowa krytego basenu w Głuchołazach oraz pisemne udzielanie odpowiedzi, w 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na pytania, wątpliwości dotyczące PFU, przez 
Wykonawców biorących udział w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy 
dokumentacji projektowej i robót budowlanych inwestycji. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z niniejszej umowy do obowiązków Zamawiającego 
należy: 

 
1) przekazanie mapy nieaktualizowanej, 
2) przekazanie badań geologicznych, 
3) udzielanie Wykonawcy, na jego wniosek, odpowiednich pełnomocnictw w celu sprawnej 

realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
4) bieżące konsultowanie z Wykonawcą przyjętych rozwiązań, 
5) zgłaszanie uwag i zastrzeżeń do opracowanych dokumentów  w terminie nie przekraczającym 

14 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę opracowań, 
6) zaakceptowanie ostatecznej wersji koncepcji architektoniczno-urbanistycznej. 
 

 
§ 6  

Prawa autorskie 
 

1. Wykonawca z chwilą odbioru opracowań objętych przedmiotem umowy przenosi na 
Zamawiającego w całości autorskie prawa majątkowe do tych opracowań, w ramach 
wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1 i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w zakresie 
wszystkich pól eksploatacji, w szczególności wymienionych w ust. 2.  

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1 uprawniają Zamawiającego do korzystania, używania  
i rozpowszechniania opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy  oraz ich elementów we 
wszystkich formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. Wykonawca zezwala 
Zamawiającemu na wykonywanie wszelkich praw zależnych do koncepcji architektoniczno-
urbanistycznych i  PFU, obejmujące w szczególności następujące pola eksploatacji: 

1) utrwalanie opracowań lub ich części we wszelkiej postaci,  
2) zwielokrotnianie opracowań lub ich części za pomocą wszelkich technik w dowolnej ilości 

egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za pomocą 
wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania, 
zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu magnetycznego 
lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

3) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których koncepcja lub PFU zostały utrwalone – 
wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,  

4) wprowadzanie opracowań lub ich części oraz ich zwielokrotnionych nośników do obrotu,  
5) wprowadzanie opracowań lub ich części  do pamięci komputera,  
6) wykorzystanie opracowań lub ich części  w celach promocji inwestycji;  
7) wykorzystanie opracowań lub ich części  w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy 

finansowej dla realizacji inwestycji,  
8) wykorzystania opracowań lub ich części przy prowadzeniu wszelkich postępowań o 

udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez Zamawiającego;  
9) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach, 
10) łączenie opracowań lub ich części  w całości lub ich części z innymi dziełami, prawo 

opracowania poprzez dodanie różnych elementów, prawo zmiany wyglądu graficznego 
i technicznego, prawo korekty językowej lub stylistycznej - także w zakresie wytwarzania 
techniką drukarską i techniką cyfrową, 

11) dokonywanie zmiany albo modyfikacji opracowań, ich treści lub jakichkolwiek innych 
zmian, z zachowaniem wszystkich pól eksploatacji określonych w niniejszym ustępie na 
części zmienione albo zmodyfikowane.  

3. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na własność Zamawiającego przechodzą 
nośniki, na których przekazano opracowania Zamawiającemu. 

4. Określone w niniejszym paragrafie przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje także 
wszelkie późniejsze zmiany dokonywane przez Wykonawcę w opracowaniach. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie wady prawne 
opracowań, w szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za to, że opracowania nie 
zostały już wykorzystane przez osoby trzecie, a także, że nie naruszają one jakichkolwiek praw 



 

osób trzecich, w szczególności praw autorskich lub praw z rejestracji znaków towarowych, wzorów 
przemysłowych i wzorów zdobniczych. 

6. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac z udziałem osób trzecich (Podwykonawców), 
którym przysługują do wykonanych utworów lub ich części majątkowe prawa autorskie, 
Wykonawca zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich celem 
ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym umową.  

7. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu 
naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na Zamawiającego w 
związku z realizacją niniejszej umowy.  

8. Celem rozwiania ewentualnych wątpliwości Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie, o którym 
mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy związane  
z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, a Zamawiający nie poniesie 
żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych, w tym także na rzecz podmiotów trzecich. 

 
 

§ 7 
Przekazanie i odbiór opracowań wynikających z przedmiotu umowy 

 
1. Miejscem przekazania dokumentacji jest siedziba Zamawiającego. Przekazania należy dokonać 

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach tj. poniedziałek 7:00 – 16:00, wtorek-
czwartek 7:00 - 15:00, piątek 7:00-14:00. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 3  koncepcje architektoniczno-urbanistyczne, nie później 
niż w terminie określonym w § 4 w ust. 1 pkt. 1 niniejszej umowy, co zostanie potwierdzone 
protokołem przekazania koncepcji architektoniczno-urbanistycznych. 

3. Po przekazaniu przez Wykonawcę koncepcji, w sposób i w terminach wynikających z niniejszej 
umowy, Zamawiający w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia przekazania opracowań 
może zgłosić Wykonawcy swoje uwagi i zastrzeżenia.  

4. W przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego do wykonanych opracowań, 
Wykonawca zobowiązuje się dokonać odpowiednich wyjaśnień, uzupełnień i poprawek, w 
terminach wyznaczonych przez Zamawiającego i ponownie dokonać procedury przekazania 
opracowań, aż do przyjęcia protokołu przekazania przez Zamawiającego bez uwag i zastrzeżeń. 

5. Nieuwzględnienie uwag i zastrzeżeń  w termie wyznaczonym przez Zamawiającego może 
skutkować rozwiązaniem umowy w trybie natychmiastowym bez prawa do wynagrodzenia lub 
będzie podstawą do naliczenia kary umownej zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 5 niniejszej umowy. 

6. Z  przedstawionych trzech koncepcji Zamawiający dokona akceptacji ostatecznej wersji koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznej w  terminie 7 dni roboczych, która będzie podstawą do 
opracowania PFU. 

7. Odbiór końcowy całości przedmiotu umowy następuje na podstawie  podpisanego przez 
Zmawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru końcowego opracowań bez zastrzeżeń, wraz  z 
pozostałą wymaganą  przepisami prawa dokumentacją.  

8. W przypadku ujawnienia się wad opracowań, w trakcie odbioru końcowego lub po podpisaniu 
protokołu odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia tych 
wad na swój koszt, do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem uprawnień 
Zamawiającego określonych w ustępie 9 i 10 niniejszego paragrafu. Ujawnienie się wad w trakcie 
odbioru końcowego będzie podstawą do naliczenia kary umownej o której mowa w § 10 ust. 1 pkt. 
7 niniejszej umowy. 

9. W razie stwierdzenia istnienia wad nadających się do usunięcia, po bezskutecznym upływie 
terminu wyznaczonego Wykonawcy do ich usunięcia Zamawiający uprawniony pozostaje do  
zlecenia wykonawstwa zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Niniejszy ustęp ma również 
zastosowanie w przypadku nienależytego  wykonania lub niewykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę.  

10. W razie stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, jeżeli wady uniemożliwiają 
wykorzystanie opracowań zgodnie z ich przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy 
w trybie natychmiastowym bez prawa do wynagrodzenia , chyba , że uzna , iż wykonane prace 
nadają się do późniejszego wykorzystania. W takim przypadku Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
tyko za takie prace. 

11. Powyższe uprawnienia Zamawiającego nie ograniczają ani nie wyłączają jego dalej idących 
uprawnień  wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego. 

12. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru końcowego nie wpływa na ewentualne roszczenia 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości. W okresie rękojmi stosuje się również 
zasady opisane w ustępie 10 niniejszego paragrafu. 

 
§ 8 

Wynagrodzenie  
 

1. Za należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, w tym za przeniesienie autorskich praw 
majątkowych zgodnie z § 6 umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 



 

wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy, w wysokości: netto:               
…...................... złotych (słownie złotych: ….....................  ), plus podatek od towarów i usług w 
kwocie …...........  zł (słownie złotych: …..........................) co stanowi łącznie wartość brutto     
…................ złotych (słownie złotych: …..................................... )  

2. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca pokryje wszelkie koszty jakie poniósł 
w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności opłaty niezbędne do wykonania 
przedmiotu umowy, w tym koszty ewentualnych uzgodnień, oraz koszty związane z dokonaniem 
zmian w opracowaniach stosownie do wskazań właściwych organów lub potrzeb Zamawiającego. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 
podstawą do żądania zmiany  wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

4. W przypadku urzędowej zmiany wysokości podatku VAT wynagrodzenie umowne ulegnie 
odpowiedniej zmianie. 

5. Nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy ze względu na inflację oraz udzielania 
zaliczki. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie dwóch faktur/rachunków wystawianych przez 
Wykonawcę dla Zamawiającego, z tym, że: 

1) pierwsza faktura/rachunek będzie płatna po przyjęciu przez Zamawiającego protokołu 
przekazania 3 koncepcji architektoniczno-urbanistycznych bez uwag i zastrzeżeń,  a jej 
wartość nie może przekroczyć  20% kwoty brutto o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu.  

2) druga fakturę/rachunek będzie płatna po zakończeniu realizacji całości przedmiotu umowy, 
co zostanie potwierdzone podpisanym przez Zmawiającego i Wykonawcę protokołem 
odbioru końcowego opracowań wraz  z pozostałą wymaganą  umową i przepisami, wraz z 
pozostałą dokumentacją, o której mowa w § 1 ust. 2 umowy, bez zastrzeżeń  

7. Wynagrodzenie zostanie przekazane Wykonawcy, na rachunek bankowy wskazany w fakturze  
w terminie do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. Termin zapłaty uważa się za 
zachowany, jeżeli Zamawiający w tym terminie obciąży swój rachunek. 

8. W przypadku niewykonania jakichkolwiek prac objętych przedmiotem umowy- niezależnie od 
przyczyny- wynagrodzenie ryczałtowe zostanie odpowiednio zmniejszone. Zmniejszenie 
wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych prac.  

§ 9 
Gwarancja i rękojmia 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu  36 miesięcznej gwarancji na wykonane i przekazane 

opracowania, będące przedmiotem niniejszej umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty 
odbioru końcowego całości przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i 
prawne wykonanych i przekazanych opracowań, do czasu wykonania inwestycji: Budowa krytego 
basenu w Głuchołazach i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Bieg rękojmi rozpoczyna się od 
daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli wniósł 
reklamację przed upływem tego terminu.  

4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres usunięcia zaistniałych wad. 
5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 

na własny koszt. 
6. Wszystkie reklamacje i uwagi  będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie na adres 

mailowy: ……….. 

§ 10 

Kary umowne 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 

1) odstąpienie od umowy przez którakolwiek ze stron z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 
niniejszej umowy, 

2) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1  niniejszej 
umowy, w wysokości ………..zł (kryteria) za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia 
następnego po upływie terminu o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1  

3) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2  niniejszej 
umowy, w wysokości ………..zł (kryteria) za każdy dzień opóźnienia, liczone od dnia 
następnego po upływie terminu o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 2,  

4) za użycie nazwy własnej materiału, urządzenia, produktu lub technologii lub pominięcia 
dokonania opisu równoważnego, zgodnie z § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokości 0,3% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każde tego rodzaju naruszenie, 

5) za opóźnienie w dokonywaniu uzupełnień lub poprawek przez Wykonawcę, w terminach 
wyznaczonych przez Zamawiającego na ich dokonanie, w wysokości  0,3% wynagrodzenia 



 

umownego brutto określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia, 
liczone od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 
dokonanie uzupełnień lub poprawek, 

6) za zgłoszenie do odbioru końcowego przedmiotu umowy z wadami - w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, 

7) za opóźnienie w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy –  
w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień 
opóźnienia, liczone od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez 
Zamawiającego  na usunięcie wad, 

8) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi oraz za 
nieusunięcie wad  w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie w wysokości 0,3% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, liczone 
od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego  na usunięcie 
wad.  

9) w przypadku dokonania nieuzasadnionej zmiany w składzie zespołu, o którym mowa w § 3 
ust. 4 niniejszej umowy z naruszeniem zapisów § 3 ust. 5 Wykonawca zapłaci karę umowną w 
wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania 
pisemnego wezwania od Zamawiającego przy czym za dochowanie formy pisemnej strony 
uważają także przesłanie wezwania na adres mailowy wskazany w  § 9. ust. 6. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia bez 
odrębnych wezwań i powiadomień. 

4. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary 
umownej. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek 
wadliwych rozwiązań projektowych, wad opracowań stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji 
jakości , bądź wskutek błędnie udzielonych lub nieudzielonych wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania 
Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej i 
wykonanie robót budowlanych w części dotyczącej PFU, z uwzględnieniem uprawnień 
Zamawiającego wynikających z zapisów § 7 ust. 8, 10 i 12 niniejszej umowy. 

§ 11  
Osoby upoważnione 

1. Osobami upoważnionymi do kontaktu w związku z zawartą umową są: 
1) po stronie Zamawiającego: Agnieszka Sobków bądź w przypadku nieobecności  wyznaczona 

przez Zamawiającego osoba. 
2) po stronie Wykonawcy: …............................................................................. 

2. Korespondencja pomiędzy stronami powinna odbywać się poprzez osoby uprawnione 
do reprezentacji, w formie pisemnej. 

§ 12 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy z w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może od umowy odstąpić w 
terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1  niniejszego paragrafu Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez obowiązku zapłaty kar umownych 
i odszkodowania. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do jednostronnego rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, bez wyznaczenia terminu dodatkowego i bez obowiązku zapłaty kar umownych 
i odszkodowania w następujących sytuacjach: 
1) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął prac, albo nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, 
2) gdy Wykonawca opóźnia się lub pozostaje w zwłoce z realizacja poszczególnych prac w 

sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy, 
3) Wykonawca nie wykonuje obowiązków w sposób należyty i zgodnie z ustalonymi terminami, 

co powoduje opóźnienie w realizacji robót budowlanych. 
4) w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy, 
5) w przypadku gdy zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia składników majątku 

Wykonawcy, 
6) innego rażącego naruszenia warunków umowy w tym w szczególności niewykonania przez  

Wykonawcę obowiązków określonych w umowie, 
7) W razie stwierdzenia wad opracowań nie nadających się do usunięcia, jeżeli wady 

uniemożliwiają wykorzystanie opracowań zgodnie z ich przeznaczeniem. 
4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie za 

prawidłowo wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy, z zastrzeżeniem § 7 
ust. 5 niniejszej umowy. 



 

5. Odstąpienie od umowy jak i rozwiązanie umowy  musi być dokonane w formie pisemnej i zawierać 
uzasadnienie takiego oświadczenia. 

6. Umowa może zostać rozwiązana również na mocy porozumienia stron. 
 

§ 13 Podwykonawcy1  2 
1. Wykonawca może przy realizacji umowy korzystać z podwykonawstwa w zakresie określonym  

w ofercie Wykonawcy. 

2. Wykonawca może w trakcie realizacji zamówienia: 

1) powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie 
przetargowej żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach 
podwykonawstwa  (wprowadzenie podwykonawców), 

2) wykonać zamówienie przy pomocy innych Podwykonawców niż wskazani w ofercie 
przetargowej,  z zastrzeżeniem ust. 3, 

3) zrezygnować z podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 3,  

4) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż zakres określony w ofercie przetargowej. 

3. W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziałem Podwykonawców Wykonawca 
zobowiązuje się do zawarcia pisemnych umów o podwykonawstwo.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do umów  z podwykonawcami. 

5. Wykonawca odpowiada za działanie Podwykonawców jak za własne. 

§ 14 Ubezpieczenia 
1. Wykonawca przedstawił przed zawarciem niniejszej umowy polisę ubezpieczeniową 

odpowiedzialności cywilnej  w zakresie obejmującym opracowanie PFU dla zadania pod nazwą: 
Budowa krytego basenu w Głuchołazach  na sumę gwarancyjną nie niższa , niż wartość brutto 
przedmiotu niniejszej umowy i na okres trwania prac  związanych z wykonaniem przedmiotu 
umowy. Wykonawca dostarczy przedmiotową polisę wraz z dowodem opłaty składki i pełną 
treścią wszystkich mających zastosowanie warunków.  

2. Ubezpieczenie winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców, 
jeżeli Wykonawca powierza część prac do wykonania Podwykonawcom 

3. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenie przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy. 

4. Koszty ubezpieczenia ponosi w całości Wykonawca. W przypadku niespełnienia powyższego 
obowiązku lub zaprzestania utrzymywania ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania umowy 
Zamawiający może zawrzeć na rzecz Wykonawcy umowę ubezpieczenia w powyższym zakresie, 
w wybranym przez siebie zakładzie ubezpieczeń, a kosztami tego ubezpieczenia obciążyć 
Wykonawcę poprzez potrącenie z należnego wynagrodzenia. 

§ 15 Zakaz cesji 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować oraz obciążać w jakikolwiek 
sposób należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

§ 16 Zmiany umowy 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności, w szczególności w przypadkach wskazanych poniżej: 

1) Zamawiający dopuszcza zmiany umowy ze względu na zmiany powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy  

2) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku wyniknięcia rozbieżności lub 
niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, 

                                                 
1 W przypadku braku udziału Podwykonawców w realizacji zamówienia § 15 otrzymuje brzmienie: Wykonawca 
wykona całość zamówienia siłami własnymi bez udziału podwykonawców 
2 W przypadku powierzenia wykonania części umowy przez Podwykonawców dalszym Podwykonawcom zapisy 
umowy dotyczące Podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych Podwykonawców 



 

a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy  
w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

3)  Zamawiający dopuszcza także zmiany sposobu spełnienia świadczenia : 
a) zmiana warunków wykonania umowy jest konsekwencją wystąpienia  okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy, których nie można było wcześniej przewidzieć lub o 
których nie stanowią żadne przepisy, 

b) zmiana warunków wykonania umowy wynika z konieczności usunięcia kolizji z 
urządzeniami infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanej (zmiana ta może 
również powodować zmianę terminu wykonania zamówienia), 

c) zmiany technologiczne, w szczególności: niedostępność na rynku materiałów lub 
urządzeń wskazanych pierwotnie w koncepcji architektonicznej spowodowana 
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 
pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 
wykonanego przedmiotu umowy; pojawienie się nowszej technologii wykonania robót 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów 
wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, 

d) konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż pierwotnie wskazane w koncepcji architektonicznej 
w  sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 
wadliwym wykonaniem robót budowlanych,  

4) Zamawiający przewiduje również zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy, pod 
warunkiem że: 
a) Wystąpiła sytuacja niezależnego od Wykonawcy przedłużania się pozyskiwania 

uzgodnień, decyzji i warunków od dysponentów mediów i innych właściwych organów czy 
instytucji oraz przedłużanie się pozyskiwania wszelkich decyzji niezbędnych do 
otrzymania koniecznych uzgodnień o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji 
bądź uzgodnień, jeżeli będą konieczne, 

b) Wystąpiła konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia lub wykonania prac 
dodatkowych, lub konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań 
powiązanych z niniejszą inwestycją lub mogących mieć wpływ na jej wykonanie,  

c) Wystąpiła konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, konsultacji 
powodujących konieczność wstrzymania prac objętych niniejszą umową, o czas 
niezbędny do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań, konsultacji, 

d) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. 
Termin umowny zostanie wydłużony o sumę dni okresów wstrzymania prac, 

e) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 
ofertą, na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności gdy 
oferta złożona przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i 
konieczne było podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków 
finansowych umożliwiających zawarcie umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie 
czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie 
terminu lub terminów wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minął od upływu 
pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia umowy.  

 
5) Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany zakresu przedmiotu umowy, w 

szczególności w sytuacji, kiedy okaże się niemożliwym realizacja inwestycji na planowanym 
terenie i podjęta zostanie decyzja o zmianie  miejsca budowy krytej pływalni. W tym 
przypadku Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany zakresu zadania, terminu realizacji 
zadania oraz wynagrodzenia Wykonawcy. 

6) Zamawiający przewiduje również zmianę wynagrodzenia umownego wykonania przedmiotu 
umowy, pod warunkiem że nastąpi konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, 
wykonanie prac dodatkowych, konieczność uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć, 
działań powiązanych z przedmiotem zamówienia,  

  
 

 
§ 17 Załączniki do umowy  

 
Integralną częścią umowy są: 
1) Istotne  Warunki Zamówienia 
2) oferta Wykonawcy. 
 



 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego 
oraz ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy  Prawo budowlane oraz przepisy 
wykonawcze obowiązujące w tym zakresie. 
2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 
dla Zamawiającego. 
3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, jeden Wykonawca. 
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