TOM II
Projekt Umowy

PROJEKT
UMOWA
Nr ...............................
zawarta w dniu ................ 2021 r.
pomiędzy:
Powiatem Piskim, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP: 849-150-34-23 reprezentowanym przez:
P. Leszka Skolimowskiego – Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6
działającego na podstawie uchwały Zarządu Powiatu w Piszu nr 25/111/2014 z dnia 07 marca 2014 r., przy
kontrasygnacie P. Danuty Poreda – Głównego Księgowego
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a
____________________________________________________________________________________
reprezentowanym przez:
____________________________________________________________________________________
zwanym dalej „Wykonawcą”.
łącznie zwani „Stronami”
§1
(Przedmiot umowy)
1. Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr PZD.3210.7.2021,
Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pt.:
Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 6+719 drogi powiatowej Nr 1861N w
m. Ogródek wraz z dojazdami.
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentacji (zwanej dalej dokumentacją), o której mowa w
ust. 1 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie robót budowlanych prowadzonych na podstawie
przedmiotowej dokumentacji oraz podczas rękojmi za wady tych robót (zwanego dalej nadzorem
autorskim).
3. Integralnymi składnikami umowy są następujące dokumenty:
a) Załączniki;
b) Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ);
c) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi na etapie postępowania przetargowego [o ile
występują];
d) oferta Wykonawcy wraz z formularzami;
4. Do celów interpretacji dokumenty tworzące umowę mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością określoną
w ust. 3.
§2
(Wynagrodzenie)
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, zgodnie z ofertą Wykonawcy
wynosi: _________ netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. _________ brutto
(słownie złotych: _______________________________________________________________),
przy uwzględnieniu cen jednostkowych, podanych w Kosztorysie Ofertowym / Formularzu Cenowym
[zwanym dalej „OFC”].
2. Szczegóły sposobu płatności:
1) Płatność za fakturę z wykazaną kwotą VAT realizowana będzie wg metody podzielonej płatności
(split payment).
2) Wykonawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem VAT, którego można zweryfikować (w
szczególności numery rachunków bankowych) na Białej Liście Podatników.
3) Wykonawca nie będzie rościć praw do odsetek od nieterminowej zapłaty należności w przypadku
zwrotu przez bank środków z tytułu nieposiadania rachunku VAT lub trudności z weryfikacją na Białej
Liście Podatników.
4) Podstawą wystawienia faktury będzie protokół przyjęcia - przekazania przedmiotu zamówienia,
podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.
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5) Zamawiający nie przewiduje indeksacji cen i udzielania zaliczki.
6) Wykonawca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Powyższe obejmuje także zakaz dokonywania
poręczeń i przekazu bez pisemnej zgody Zamawiającego.
7) Fakturę należy wystawić w następujący sposób:
 Nabywca: Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP: 849-150-34-23,
Odbiorca i Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6,
 W przypadku przesłania przez Wykonawcę ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za
pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEFexpert:
Nabywca: Powiat Piski, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, NIP: 849-150-34-23,
Odbiorca i Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 6,
GLN: 5907696021034
3. Wykonawca oświadcza, że w cenach jednostkowych i ryczałtowych podanych w Ofercie, uwzględnił
wszelkie koszty i ryzyka, wynikające z wymagań określonych w umowie, SWZ oraz w obowiązującym na
dzień składania oferty prawie, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty
ekspertyz, warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji, procedur i decyzji administracyjnych
niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu umowy.
4. Pełnienie czynności Nadzoru Autorskiego następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego i obejmuje
wszystkie koszty związane z dojazdem, pobytem na budowie / siedzibie Zamawiającego oraz
czynnościami nadzoru. Pobyt na budowie Nadzór Autorski potwierdza wpisem do dziennika budowy.
5. Zamawiający dopuszcza
przypadkach:

możliwość

zmiany

(zwiększenia

lub

zmniejszenia)

wynagrodzenia

w

1) zmiany przepisów prawa - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia
przez Wykonawcę - zmiana wynagrodzenia o uzgodnioną z Zamawiającym wartość wynikającą z
tych zmian
2) w przypadku wprowadzenia przez Dyrektora Powiatowego Zarządu dróg w Piszu wytycznych /
zarządzeń itp., które mogą wpłynąć na zakres wykonania zamówienia (w przypadku, gdy
wytyczne/zarządzenia będą obligowały Zamawiającego i Wykonawcę do dostosowania opracowań
projektowych do nowych wymagań) - zmiana wynagrodzenia o uzgodnioną z Zamawiającym
rzeczywistą wartość wynikającą z tych zmian.
3) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego lub braku potrzeby wykonywania danego
opracowania - o wartość pozycji wyszczególnionych w formularzu cenowym
4) zmniejszenie lub zwiększenie długości opracowania - procentowego zmniejszenia lub zwiększenia
wartości opracowań , których zmiana dotyczy.
6. Wykonawca może złożyć fakturę w formie papierowej lub wysłać elektroniczną fakturę ustrukturyzowaną
na konto Zamawiającego za pośrednictwem platformy https://efaktura.gov.pl/, zwanej dalej
„platformą”.
7. Zamawiający jest obowiązany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
(za pośrednictwem platformy). Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarów i usług (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 685 ze zm.) - nie stosuje się.
8. Zamawiający nie wyraża zgody na wysyłanie przez
dokumentów elektronicznych za pośrednictwem platformy.

Wykonawcę

innych

ustrukturyzowanych

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty kompletnej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej otrzymania
lub doręczenia faktury elektronicznej za pośrednictwem platformy. Datą zapłaty jest dzień wydania przez
Zamawiającego polecenia przelewu środków na rachunek Wykonawcy nr: _______________________).
10. Wynagrodzenie Wykonawcy, stanowić będzie:
a) w przypadku pozycji ryczałtowych - kwota ustalona w Załączniku nr 1 do umowy i stanowiąca
załącznik do Oferty Wykonawcy, obliczona z uwzględnieniem postanowień § 10 i § 12 umowy,
b) w przypadku pozycji rozliczanych za pomocą cen jednostkowych- kwota ustalona jako iloczyn ilości
wykonanych jednostek (działka) i cen jednostkowych, ustalonych w Załączniku nr 1 do umowy,
stanowiącym załącznik do Oferty Wykonawcy i integralną część umowy, obliczona z uwzględnieniem
postanowień § 10 i § 12 umowy.
11. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z nadzoru autorskiego w przypadku odstąpienia od
realizacji robót budowlanych. W takiej sytuacji, Wykonawca nie będzie rościł sobie prawa do
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wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego.
§3
(Termin)
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie do 7 miesięcy od daty
podpisania umowy z zastrzeżeniem, że w 2021 roku zostaną wykonane opracowania
projektowe o wartości do 20 000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100).
Wykonawca opracuje koncepcję zawierającą plan sytuacyjno - wysokościowy wraz z propozycją
rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych i przedłoży ją Zamawiającemu do uzgodnienia w termie 30
dni od dnia podpisania umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu kompletnych elementów umowy
określonych w Załączniku nr 1 do umowy, w ilości egzemplarzy i formie określonej w OPZ.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania nadzoru autorskiego od dnia podpisania umowy z
wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu umowy do terminu określonego
w ust.1 pkt 8 umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że terminy określone w ust. 1, uwzględniają czas niezbędny na uzyskanie
odpowiednich: warunków technicznych, opinii, uzgodnień, koreferatów, ekspertyz, konsultacji, decyzji
administracyjnych oraz terminy wynikające z wymagań prawa, procedur organów i gestorów
obowiązujących na dzień składania oferty i niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu
zamówienia.
5. Termin określony w ust. 1 jest terminem szacunkowym i zależy od okresów trwania prac
przygotowawczych, procedury przetargowej oraz realizacji robót budowlanych, nad którymi sprawowany
będzie nadzór autorski i w związku z tym może ulec wydłużeniu lub skróceniu.
6. Zamawiający informuje, że zmiana terminu (skrócenie lub wydłużenie) może nastąpić w przypadku:
1) niezłożenia przez Zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy, w terminie 24 miesięcy od dnia odbioru przez Zamawiającego
poprawionych opracowań;
2) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego / uzupełniającego - wydłużenie terminu trwania
zamówienia o uzgodniony z Zamawiającym rzeczywisty czas potrzebny do wykonania przez
Wykonawcę prac dodatkowych / uzupełniających;
3) przekroczenia,
wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i mających wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów, przewidzianych przepisami prawa terminów
trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa,
w tym w kodeksie postępowania administracyjnego - wydłużenie terminu trwania zamówienia o
udokumentowaną ilość tych dni (liczone od dnia, w którym decyzja powinna być wydana zgodnie z
procedurami administracyjnymi do dnia faktycznego wydania decyzji);
4) wydłużenia terminu trwania zamówienia - do uzgodnienia z Zamawiającym termin odzwierciedlający
potrzebny czas na wprowadzenie zmian;
5) zmiany terminu trwania zamówienia – w przypadku gdy czas uzyskiwania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz czas uzyskiwania decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej będą
niezgodne z założeniami Zamawiającego;
6) w przypadku wprowadzenia przez Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu wytycznych /
zarządzeń itp., które mogą wpłynąć na wyznaczone częściowe terminy wykonania zamówienia (w
przypadku, gdy wytyczne / zarządzenia będą obligowały Zamawiającego i Wykonawcę do
dostosowania opracowań projektowych do nowych wymagań) - wydłużenie danego częściowego
terminu trwania zamówienia o uzgodniony między Wykonawcę Zamawiającego czas potrzebny na
dostosowanie opracowań;
7) skrócenia terminu trwania zamówienia w przypadku niewykonywania któregoś z opracowań
wymienionych w formularzu cenowym - do uzgodnienia z Zamawiającym termin odzwierciedlający
wpływ na termin zamówienia;
8) zmniejszenia lub zwiększenie długości opracowania - do uzgodnienia z Zamawiającym termin
odzwierciedlający wpływ na termin zamówienia.
§4
(Harmonogram prac projektowych i rzeczowo- finansowy)
1. Wykonawca w terminie do 21 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązuje się do przedłożenia
Zamawiającemu harmonogramów, podpisanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami umowy, w tym uwzględniające określone przez
Zamawiającego terminy realizacji i odbioru poszczególnych dokumentacji i opracowań. Okres
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weryfikacji przez Zamawiającego przedłożonych harmonogramów wlicza się w okres realizacji umowy.
2. Zamawiający jest zobowiązany do zatwierdzenia harmonogramów, przygotowanych w terminie i w
sposób określony w ust. 1, w terminie do 14 dni od otrzymania. Wykonawca jest uprawniony do
dokonywania zmian w harmonogramie jedynie za zgodą Zamawiającego. W szczególności Zamawiający
może odmówić zatwierdzenia zmiany harmonogramu, gdy zmiana wynika lub zakłada wydłużenie
terminów wykonania przez Wykonawcę elementów umowy, z przyczyn zależnych od Wykonawcy.
3. Zmiana harmonogramu prac projektowych, z wyłączeniem przyczyn określonych w § 10 ust. 2 umowy,
nie może powodować zmiany terminów pośrednich realizacji umowy,
4. Zmiana harmonogramów nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do umowy, z zastrzeżeniem
przyczyn określonych w § 10 ust. 2 umowy.
5. Zwłoka w przekazaniu jakiegokolwiek elementów wymienionych w harmonogramie prac projektowych,
przekraczająca 60 dni może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy
Wykonawcy.
6. Pozostałe wymagania dotyczące harmonogramu zostały opisane w OPZ.
§5
(Obowiązki Wykonawcy)
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością polegającą na opracowywaniu
dokumentacji projektowej przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do
spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach prawnych.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał siłami własnymi kluczowe części zamówienia, tj.:
czynności wykonywane przez Projektanta branży mostowej, którymi są obowiązki wynikające z ustawy
prawo budowlane i zapisów specyfikacji projektowej.
3. Wykonawca, z uwzględnieniem pozostałych obowiązków określonych w umowie, jest zobowiązany także:
1) realizować, objęte treścią niniejszej umowy, pisemne polecenia Zamawiającego;
2) niezwłocznie, pisemnie i wyczerpująco informować Zamawiającego o problemach lub
okolicznościach mogących wpłynąć na jakość, koszt lub termin zakończenia elementów umowy;
3) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji;
4) brać udział, na każdym etapie umowy, w konsultacjach społecznych lub spotkaniach
informacyjnych prowadzonych przez właściwe organy lub Zamawiającego w celu merytorycznego
i technicznego wsparcia Zamawiającego;
5) w terminach wskazanych przez Zamawiającego, przygotować dla Zamawiającego wyczerpujące
i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu zamówienia np. w
składanych środkach ochrony prawnej, złożone przez wykonawców w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot
Zamówienia, aż do zawarcia umowy z wykonawcą robót, oraz przygotowywania ewentualnych
modyfikacji dokumentacji projektowej wynikających z tych pytań i udzielanych odpowiedzi - w
terminach wyznaczonych przez Zamawiającego. Przedmiotowych czynności nie traktuje się jako
czynności nadzoru autorskiego. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin, o którym mowa
powyżej, nie dłuższy niż 2 dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pytań Wykonawców
nie dłuższy niż 3 dni robocze od dnia przekazania przez Zamawiającego pisma faksem lub za
pomocą poczty elektronicznej ;
6) skierować do wykonania przedmiotu umowy personel wskazany w Ofercie lub co najmniej
spełniający wymagania SWZ, a w przypadku projektanta branży mostowej i drogowej - wymagania
co najmniej te same, jakie zostały zdeklarowane w Ofercie;
7) przekazywać Zamawiającemu comiesięczne raporty z postępu prac nad dokumentacją projektową
oraz założeń planowanych do wykonania prac w miesiącu następnym , na zasadach i w terminach
określonych w OPZ, a także każdorazowo na wezwanie Zamawiającego do udzielenia informacji o
zadaniu w terminie 3 dni roboczych od daty wezwania;
8) przekazać Zamawiającemu do wiadomości w drodze elektronicznej wystąpienia i wnioski o
wydanie: warunków, decyzji, opinii, uzgodnień (i ich uzupełnień) oraz wszystkie decyzje
i postanowienia organów administracji publicznej i samorządowej, opinii i uzgodnień innych
podmiotów wydawanych w trakcie obowiązywania umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia ich
otrzymania przez Wykonawcę oraz niezwłocznie w formie potwierdzonej pisemnie;
9) na wniosek, w formie i w terminie ustalonym przez Zamawiającego, jednak nie krótszym niż 5 dni
roboczych, przekazać dokumentację zawierającą kompletne obliczenia, wraz z założeniami
i danymi wejściowymi użytymi do obliczeń, objęte przedmiotem umowy; dotyczy to w
szczególności danych i wyników przedstawianych w raporcie o oddziaływaniu inwestycji na
środowisko, związanych z projektowaniem urządzeń ochrony akustycznej, urządzeń ochrony wód
oraz ochrony powietrza oraz danych, założeń i obliczeń dotyczących konstrukcji obiektów
inżynierskich, konstrukcji nawierzchni drogi, obliczeń przepustowości węzłów i skrzyżowań,
programów sygnalizacji świetlnej oraz pełnej i uporządkowanej dokumentacji obliczeniowej w
zakresie: obliczeń statyczno-wytrzymałościowych dla obiektów inżynierskich oraz obliczeń
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geotechnicznych
10) sprawnie prowadzić proces projektowania i zapewnić właściwą koordynacje międzybranżową
projektu;
11) poszukiwać i proponować Zamawiającemu wariantowe rozwiązania techniczne i technologiczne
mające wpływ na obniżenie kosztów utrzymania inwestycji, skrócenie czasu trwania robót,
optymalizację kosztów robót budowlanych dla inwestycji, w trakcie prac projektowych i ich odbioru
i procedury przetargowej;
12) przedstawiać propozycje podziału odcinka projektowego na odcinki umożliwiające sprawne
uzyskanie decyzji i realizację robót oraz wykonywać dokumentację zgodnie z zatwierdzeniem
podziału przez Zamawiającego;
13) udzielać wszelkich wyjaśnień dotyczących przedmiotu umowy, w tym również w siedzibie
Zamawiającego;
14) uczestniczyć i wspierać Zamawiającego w procesach odwoławczych od decyzji administracyjnych,
w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzji ZRID, w zakresie przygotowywania:
wyjaśnień dla organu, odpowiedzi na zarzuty odwołujących, materiałów poprawiających wady
i błędy w dokumentacjach i załącznikach do ZRID tj. m.in. wykazów nieruchomości, map,
rysunków;
15) wraz z materiałami przekazywanymi Zamawiającemu do odbioru przekazać oświadczenie, że
opracowania projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej oraz materiały przekazane Zamawiającemu są kompletne z punktu widzenia
celu, jakiemu mają służyć i są jednolite pod względem zapisów: wersji elektronicznych i papierowej
oraz, że są tożsame pod względem zakresu (dot. projektu budowlanego i wykonawczego),
16) przekazywania Zamawiającemu pisemnych oświadczeń potwierdzających, że:
a) Asystenci projektanta (jeżeli będą), o ile nie prowadzą działalności gospodarczej, są
zatrudnieni przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę;
b) Projektant branży mostowej jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę (Projektant może
nie być zatrudniony na umowę o pracę tylko w sytuacji gdy:
- prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest równocześnie podmiotem
składającym ofertę,
- jest wspólnikiem/współwłaścicielem podmiotu składającego ofertę).
Inne obowiązki Wykonawcy opisane zostały w OPZ.
4. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac
związanych z umową osobom innym niż wskazane w Ofercie, Wykonawca jest zobowiązany uzasadnić
zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest
zobowiązany do odpowiedzi w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnej propozycji zmiany
i odrzucenia propozycji zmiany tylko, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę
nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego SWZ za które
Wykonawca otrzymał punkty. Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany w ww. terminie
uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę.
5. Zmiana Projektanta, podczas realizacji zamówienia, może nastąpić jedynie po zaakceptowaniu przez
Zamawiającego osoby wyznaczonej przez Wykonawcę (z uwzględnieniem zapisów ust.4) i jej
pisemnego oświadczenia o przejęciu obowiązków Projektanta, wynikających z art. 20 ustawy Prawo
Budowlane oraz obowiązków wynikających z realizacji niniejszej umowy. Oświadczenie musi zawierać:
datę przekazania/przejęcia obowiązków między Projektantami, zgody na scedowanie/przejęcie
wszystkich obowiązków wynikających z realizacji niniejszej Umowy oraz ustalenia zawarte w
oświadczeniu dotychczasowego Projektanta.
6. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem zmiany
którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta nie wywiązuje się ze swoich
obowiązków wynikających z umowy. Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące, o ile Wykonawca nie
udowodni, że skierowane zarzuty są nieprawdziwe i nie wynikają z zaniedbań obowiązków Wykonawcy.
7. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób personelu wykonującego
przedmiot umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w
terminie do 60 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany członka personelu Wykonawcy.
8. Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników Zamawiającego w celu
realizacji umowy.
9. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić swojemu personelowi wszelkie warunki i środki, w tym biuro,
sprzęt, oprogramowanie komputerowe oraz środki transportu i łączności wymagane do wykonywania
obowiązków personelu Wykonawcy w związku z realizacją umowy.
10. Wykonawca jest zobowiązany odebrać od wszystkich osób fizycznych, które w ramach obowiązków
pracowniczych bądź umownych skieruje do wykonania umowy oświadczenia o wyrażeniu zgody na
zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, w trybie art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych,
przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju i Ministerstwo Finansów.
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11. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Wykonawcy wobec Podwykonawców, jak
również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób trzecich.
§6
(Obowiązki Zamawiającego)
1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą przy realizacji niniejszej umowy. W
szczególności obowiązkiem Zamawiającego jest dostarczanie w terminie do 21 dni informacji
dotyczących zapytań Wykonawcy. Jeżeli udzielenie informacji jest zależne od działania stron trzecich
(np. właścicieli sieci) to Zamawiający zadecyduje o terminie i procedurze rozwiązania przedmiotowej
kwestii, wyda polecenie zmiany lub zawiesi wykonywanie umowy. W sytuacjach, gdy Zamawiający nie
udzieli wnioskowanych informacji, we wspomnianym terminie 21 dni, Wykonawca jest uprawniony
wnioskować o zmianę harmonogramu w zakresie wydłużenia okresu realizacji umowy lub zawieszenie
trwania umowy.
2. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad realizacją umowy oraz przebiegiem procesu projektowego.
3. Zamawiający wyznaczy osobę, która w imieniu Zamawiającego będzie upoważniona do nadzorowania
realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osoby, o której mowa w ust. 3. O dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie niezwłocznie po dokonaniu zmiany.
5. Czynności określone w ust. 3 i 4 nie wymagają zgody Wykonawcy ani aneksu do umowy.
§7
(Nadzór autorski)
1. Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) - dalej ustawa Prawo Budowlane.
2. W ramach nadzoru autorskiego Projektant jest zobowiązany na wezwanie Zamawiającego do: pełnienia
podstawowych obowiązków wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz
1) wyjaśniania wątpliwości i udzielania wyjaśnień dotyczących rozwiązań zawartych w przedmiocie
umowy podczas realizacji robót;
2) udzielania odpowiedzi w siedzibie Zamawiającego lub Biurze Budowy, o ile taką potrzebę zgłosi
Zamawiający;
3) analizowania wniosków o zmianę rozwiązań i roszczeń Wykonawcy robót związanych z
dokumentacją projektową, w tym: określania przyczyn proponowanych zmian; określania zakres
wprowadzanych zmian (istotna / nieistotna zmiana zatwierdzonego projektu budowlanego);
opiniowania parametrów ujętych w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych,
4) udziału w: komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, w odbiorach
częściowych i odbiorze ostatecznym robót budowlanych oraz w czynnościach mających na celu
doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych zdolności użytkowych obiektów;
5) doradzania w innych sprawach dotyczących przedmiotu umowy, objętych regulacjami przepisów
prawa na podstawie których przygotowano przedmiot umowy,
6) pisemnego potwierdzania kwalifikacji zmiany zgodnie z art. 36a ustawy Prawo Budowlane oraz w
dzienniku budowy, w ciągu 5 dni od przedłożenia rozwiązań jednak nie później niż dzień przed
rozpoczęciem realizacji robót zamiennych;
7) uczestniczenia w postępowaniu zmierzającym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w
szczególności w zakresie autoryzacji zmian w dokumentacji powykonawczej.
Termin realizacji ww. obowiązków zostanie każdorazowo wyznaczony przez Zamawiającego.
Wykonawca może wnosić o zmianę wskazanego terminu zrealizowania obowiązków wyłącznie w
pierwszych 2 dniach roboczych realizowania obowiązków nadzoru autorskiego. Zamawiający jest
zobowiązany zająć stanowisko w ww. sprawie w czasie 2 dni roboczych od wpłynięcia wniosku i uznać
wyłącznie przyczyny wynikające z realizacji ww. kontraktu.
3.

Podstawę podjęcia czynności nadzoru autorskiego przez Wykonawcę stanowi wezwanie przekazane
przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze przed wyznaczoną datą rozpoczęcia
wykonywania zobowiązania związanego z pełnieniem nadzoru autorskiego. Strony dopuszczają
możliwość przekazywania wezwania pocztą elektroniczną.
§8
(Informacje Wrażliwe)

1. Wszystkie informacje i dokumenty (z wyłączeniem informacji opisanych w ust. 2) uzyskane przez
Wykonawcę w związku z wykonywaniem umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę
zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany
do kontroli przestrzegania zobowiązania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie
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osoby zatrudnione przez Wykonawcę.
2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza się:
1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;
2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed zawarciem niniejszej
umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie
zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne bądź tajne lub ściśle tajne;
3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla innych klientów,
o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały
określone poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle tajne;
3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1 nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest
wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami sądu lub organu
władzy publicznej.
4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów i dokumentów oraz
przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu trwania umowy.
5. Informacje niestanowiące informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej umowy mogą być ujawniane
publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą Zamawiającego i w sposób określony przez
Zamawiającego.
6. W związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią klauzuli
informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania, zmieszczonej na stronie:
http://pzd.pisz.pl/klauzula-informacyjna/.
§9
(Prawa autorskie)
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający przyjmuje, autorskie prawa majątkowe do wszystkich
utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,
dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz
broszury, zwanych dalej utworami;
2) przenosi na Zamawiającego a Zamawiający przyjmuje, autorskie prawa zależne.
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje:
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań składających się na część lub cały
przedmiot umowy Zamawiającemu, oraz
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól
eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek
osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego,
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video,
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz
techniką cyfrową,
d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,
e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu,
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stację naziemną,
g) nadawanie za pośrednictwem satelity,
h) reemisja,
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono,
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy,
l) wprowadzanie zmian, skrótów,
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i w czasie przez niego wybranym.
3. Wykonawca zobowiązuje się za dodatkowym wynagrodzeniem, przenieść na Zamawiającego majątkowe
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prawa autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich ujawnienia w przyszłości
i zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. Ww. wynagrodzenie będzie określone na zasadach
proporcjonalności do dotychczasowej ilości pól eksploatacji i dotychczasowego wynagrodzenia za ww.
prawa - podczas 14 dniowych negocjacji. Wynagrodzenie takie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający nabywa własność
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
5. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykonywanie praw osobistych do
utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1231, ze. zm.) wytwarzanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy w jego imieniu oraz
zobowiązuje się do ich niewykonywania względem Zamawiającego, w zakresie obejmującym zmiany
opracowań projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy oraz robót budowlanych
realizowanych w oparciu o materiały powstałe z realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione przez niego koszty, stanowiące zapłatę na rzecz
podmiotów trzecich, tytułem roszczeń o ich naruszenie ich praw.
7. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231, ze. zm.) i nie naruszy
praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń
prawami tych osób.
§ 10
(Zmiany umowy)
1. Strony przewidują możliwość dokonania w umowie zmian w przypadku:
1) skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy lub jej poszczególnych elementów
w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanej w ust. 2;
2) zmniejszenia lub zwiększenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu
okoliczności określonych w § 2 ust. 5 umowy;
3) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy wraz z ograniczeniem należnego Wykonawcy
wynagrodzenia.
4) innych, nieistotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
2. Strony przewidują możliwość zmiany (skrócenia lub wydłużenia) terminu wykonania umowy lub jej
poszczególnych elementów w przypadkach, o których szczegółowo mowa w § 3 ust. 6 umowy.
3. W przypadkach określonych w ust. 1 i 2 Wykonawca jest zobowiązany 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. Zamawiający jest zobowiązany do
przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od otrzymania powiadomienia
Wykonawcy.
4. Ponadto, Zamawiający poprzez wydanie Polecenia Zmiany ma prawo jednostronnie zobowiązać
Wykonawcę do dokonania następujących zmian w przedmiocie umowy:
1) pominąć opracowanie części przedmiotu umowy (dokumentacji, opracowań projektowych);
2) wykonać zamienne opracowania projektowe w ramach umowy lub jej elementów;
3) zmienić kolejność wykonania poszczególnych elementów umowy.
5. Przed wydaniem Polecenia Zmiany, Zamawiający może zobowiązać Wykonawcę 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.
6. Jeżeli prace projektowe związane z Poleceniem Zmiany, odpowiadają opisowi jakiejkolwiek pozycji w
Formularzu Cenowym zawierającej cenę jednostkową, to cena ta będzie używana do wyliczenia
wysokości wynagrodzenia.
7. Jeżeli prace projektowe związane z Poleceniem Zmiany, odpowiadają opisowi pozycji w Formularzu
Cenowym nie zawierającej ceny jednostkowej, Wykonawca powinien przedłożyć do Zamawiającego
rozbicie cenowe, wykonane w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych. W przypadku
rozbieżności w ocenie ww. opisu, oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien
przedłożyć kalkulację ceny, tych pozycji z Formularza Cenowego, które zadaniem Zamawiającego
posiadają najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany.
8. Jeżeli prace projektowe związane z Poleceniem Zmiany, nie odpowiadają opisowi żadnej pozycji w
Formularzu Cenowym, Wykonawca powinien przedłożyć do Zamawiającego kalkulację indywidualną
wykonaną w oparciu o Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych i uwzględniającą stawkę za
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jednostkę nakładu pracy nie wyższą niż w dniu wydania składania Oferty. W przypadku rozbieżności w
ocenie ww. opisu, oprócz kalkulacji ceny dla przedmiotu zmiany, Wykonawca powinien przedłożyć
kalkulację ceny, tych pozycji z Formularza Cenowego, które zadaniem Zamawiającego posiadają
najbardziej zbliżony charakter do przedmiotu zmiany.
9. Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego wykracza poza zakres uprawnień wynikający z
umowy, Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania takiego polecenia, jest zobowiązany
powiadomić pisemnie, wraz z uzasadnieniem o tym fakcie, Zamawiającego. Zamawiający w terminie 10
dni od dnia otrzymania powiadomienia Wykonawcy zajmie pisemne stanowisko w sprawie.
10. Do zmiany wynagrodzenia, o której mowa w § 2 ust. 5, stosuje się odpowiednio zasady określone w
niniejszym paragrafie.
11. O zmianach teleadresowych, numeru konta bankowego i innych zmianach nieistotnych dla wykonania
przedmiotu umowy w terminie i koszcie - Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Ww. zmiany
nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy.
12. Na etapie realizacji umowy Strony dopuszczają możliwość zmiany podmiotów trzecich, o których mowa
w art. 118 PZP, za pomocą, których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie
warunków w zakresie nie mniejszym niż określone w SWZ i wskazane na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego dla dotychczasowego zakresu. Zmiana taka nie wymaga zawarcia
aneksu do umowy.
13. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym
mowa w § 2 ust. 1 umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej
z następujących okoliczności:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (PPK)
- na zasadach i w sposób określony w ust. 18 - 27 jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcę.
14. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której
mowa w ust. 13 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie
z terminami ustalonymi umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od
towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana
stawki podatku od towarów i usług.
15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a
wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
16. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 13 pkt 2 - 4,
będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której
nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w
zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do PPK.
17. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń
Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia
za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do
części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy.
18. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia
Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się
wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu umowy.
19. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 4, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
kwotę odpowiadająca udokumentowanej sumie wzrostu kosztów realizacji zamówienia w związku z
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koniecznością dokonywania przez Wykonawcę wpłat do PPK.
20. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 13 każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem
zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana
wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
21. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 13 pkt 2 - pkt 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca,
jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie
zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących
Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 2, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących
Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych / Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 13 pkt 3.
3) pisemne zestawienie wysokości wpłat dokonanych do PPK
22. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 13 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on
uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż
10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na
koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 21 pkt 2.
23. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 22, Strona, która
otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz
wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
24. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o
przeprowadzenie negocjacji. W takim przypadku przepisy ust. 21 - 24 stosuje się odpowiednio.
§ 11
(Odbiór)
1. Dokumenty do odbioru końcowego i z przekazania dokumentacji do sprawdzenia:
1) Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru z przekazania do sprawdzenia i odbioru końcowego
opracowań projektowych jest Protokół zdawczo-odbiorczy. Protokół zdawczo odbiorczy powinien
zawierać:
 datę wystawienia protokołu,
 nazwę dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,
 nazwę strony przekazującej I odbierającej wraz z miejscami na podpisy,
 nazwy opracowań projektowych będących przedmiotem odbioru wraz z podaniem ilości
egzemplarzy,
 listę załączników,
 miejsce na wpisanie daty odbioru i zatwierdzonej kwoty wynagrodzenia.
2) Przekazując Pismo o dokonaniu odbioru-opracowań projektowych Wykonawca przekaże
Zamawiającemu Protokół zdawczo-odbiorczy w dwóch egzemplarzach wraz z załącznikami:
 kompletne opracowania projektowe,
 oświadczenie, że są one wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami,
 obmiar opracowań projektowych, dokumentujący faktyczny zakres ilościowy wykonywanych
jednostek i wyliczenie oraz zestawienie proponowanego wynagrodzenia (może też znajdować się
na Protokole zdawczo-odbiorczym),
 rozliczenie końcowe, które powinno zawierać zestawienie proponowanego wynagrodzenia
końcowego, wyszczególnienie - dotyczy tylko odbioru końcowego,
 dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru końcowego,
 materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego - dotyczy tylko odbioru końcowego.
3) Dokumentację projektową przeznaczoną do sprawdzenia należy przekazać na podstawie protokołu
przekazania dokumentacji, w którym należy zawrzeć dane jak dla protokołu zdawczo-odbiorczego
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bez kwoty wynagrodzenia. Podstawą do wystawienia protokołu zdawczo-odbiorczego dla opracowanej
dokumentacji będzie pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego braku uwag do przekazanej
protokołem przekazania dokumentacji.
§ 12
(Kary umowne)
1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na
podstawie zasad określonych w Kodeksie cywilnym.
2. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje się do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
1) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy , w
wysokości 10% kwoty łącznego wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1;
2) odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto przypadającego na część umowy,
która nie zostanie zrealizowana w wyniku odstąpienia;
3) za uchybienie terminom częściowym wykonania zamówienia, wskazanym w § 3 ust. 1, w wysokości
0,1% wynagrodzenia umownego netto za pozycję lub element, której/mu terminowi uchybiono, za
każdy dzień zwłoki;
4) zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w elementach umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia
netto za pozycję lub element, w którym stwierdzono wadę, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony
od dnia upływu pierwszego terminu pisemnie wyznaczonego na usunięcie wad;
5) za przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (O ile
będzie konieczna) wynikającą z zaniedbań Wykonawcy przy przygotowaniu dokumentacji
stanowiącej załącznik do przedmiotowej decyzji oraz stwierdzonych przez Organ braków
formalnych, w wysokości 0,005% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień liczony od dnia
otrzymania przez Wykonawcę postanowienia Organu o konieczności uzupełnienia braków
formalnych do dnia faktycznego (udokumentowanego) przekazania przez Wykonawcę
uzupełnionych materiałów do Organu;
6) za niewykonanie zobowiązania dotyczącego przekazania do 5-go dnia każdego następnego miesiąca
raportu z prac wraz z pisemnym potwierdzeniem Wykonawcy, że Asystenci projektantów wszystkich
branż (o ile są) i o ile nie prowadzą działalności gospodarczej, są zatrudnieni przez Wykonawcę na
podstawie umowy o pracę, w wysokości 50,00 zł, za każdy dzień zwłoki.
7) za przedłużającą się procedurę uzyskiwania decyzji o zgodzie na realizację inwestycji drogowej
wynikającą z zaniedbań Wykonawcy, w wysokości 0,005 % wynagrodzenia umownego netto za
każdy dzień liczony od dnia otrzymania przez Wykonawcę postanowienia Organu o konieczności
usunięcia nieprawidłowości (braki, uzupełnienia, korekty itp.) do dnia faktycznego
(udokumentowanego) przekazania przez Wykonawcę uzupełnionych materiałów do Organu,
8) za niewykonanie zobowiązania dotyczącego przekazania w terminie 21 dni od daty podpisania
umowy harmonogramów opisanych w OPZ, w wysokości 50,00 zł za każdy dzień zwłoki,
9) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na
umowę o pracę, Asystentów projektantów wszystkich branż (o ile są) i o ile nie prowadzą działalności
gospodarczej, w wysokości 1 000,00 zł za każdego pracownika;
10) za niedopełnienie lub naruszenie obowiązków prowadzenia/aktualizacji prowadzenia strony
internetowej projektu, w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek,
11) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zmiany personelu Wykonawcy, w
wysokości 0,01 % wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki;
12) za nieprzekazanie w terminach o których mowa w OPZ:
- odpowiedzi na pytania wykonawców robót,
- wyjaśnień dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej
- ewentualnych modyfikacji (poprawek i uzupełnień) w opracowanej dokumentacji projektowej,
których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z zadawanych pytań a także wniesionych
odwołań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww. postępowania, w wysokości 100,00 zł, za każdy
dzień zwłoki.
3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu:
1) odstąpienia od całości umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego, w wysokości 10 %
kwoty łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.
2) odstąpienia od części umowy przez którąkolwiek ze Stron z winy Zamawiającego, w wysokości 10 %
wynagrodzenia netto przypadającego na opracowania projektowe lub cześć umowy, które wg.
zatwierdzonego harmonogramu prac zostały rozpoczęte przed poleceniem odstąpienia i nie zostaną
całkowicie zrealizowane w wyniku odstąpienia.
4. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułów określonych w ust. 3 pkt 1 i 2 nie będzie przysługiwało
Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego na podstawie art. 456 ust .1 pkt 1
PZP.
5. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% wynagrodzenia brutto,
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o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
przewyższającego kary umowne, do pełnej wysokości poniesionej szkody.
6. Kara umowna zostanie zapłacona przez Stronę, która naruszyła postanowienia umowne w terminie 7 dni
od daty wystąpienia przez Stronę drugą z żądaniem zapłaty. W przypadku niedotrzymania powyższego
terminu przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty kary od wierzytelności
należnej Wykonawcy. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy oraz
nie wyklucza możliwości skorzystania przez Zamawiającego z pozostałych środków prawnych
określonych niniejszą umową.
7. Istotne uchybienia lub uchylanie się Wykonawcy od obowiązków zawartych w umowie będzie skutkować
zastosowaniem przez Zamawiającego sankcji przewidzianych w umowie i przepisach prawa, a ponadto
może prowadzić do niewystawienia przez Zamawiającego po zakończeniu realizacji umowy, dokumentu
potwierdzającego, że umowa została wykonana należycie.
§ 13
(Zabezpieczenie Należytego Wykonania umowy i ubezpieczenie)
1. Na dzień podpisania umowy, Wykonawca wniósł w formie ____________________ zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty brutto określonej w § 2 ust. 1 tj., w wysokości
____________________ zł.
2. Planowany czas obowiązywania zabezpieczenia: od dnia podpisania umowy do dnia __________, w
tym:
- wykonanie umowy (70% kwoty zabezpieczenia) - od dnia podpisania umowy do dnia __________
- okres gwarancji na dokumentacje projektową (30 % kwoty zabezpieczenia) - od dnia __________ do
dnia __________ .
Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie innej niż pieniężna,
wówczas w przypadku zmiany terminów, o którym mowa w ust. 2 , Wykonawca zobowiązuje się do
odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy o okres
wynikający z planowanego lub ustalonego przedłużenia terminu realizacji umowy i przekazania
dokumentu potwierdzającego ten fakt przed upływem 5 dni roboczych do daty upływu zabezpieczenia.
3.

Zamawiający zwróci Wykonawcy na pisemny wniosek, kwotę w wysokości 70% wartości zabezpieczenia
w terminie do 30 dni po podpisaniu protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 14 ust. 2 umowy.

4. Zamawiający zwróci Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia w
terminie do 15 dni od upływu okresu rękojmi za wady przedmiotu umowy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych oraz wad w
dokumentacji, mogących powstać w toku realizacji niniejszej umowy, na kwotę nie mniejszą niż 50%
wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy, a zawarta przez Wykonawcę umowa
ubezpieczenia w tym zakresie nie zawiera franszyz redukcyjnych i integralnych. Wykonawca
zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu potwierdzenia zawarcia przedmiotowego
ubezpieczenia w formie polisy lub certyfikatu wystawionego przez ubezpieczyciela wraz z dokumentem
określającym warunki ubezpieczenia, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartych umów ubezpieczenia w całym okresie
wykonywania umowy.
7. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania od Wykonawcy z tytułu następstw błędów
projektowych oraz wad w dokumentacji - z ubezpieczeń, o których mowa w ust. 5.
§ 14
(Gwarancja i Rękojmia)
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcy gwarancji na przedmiotową dokumentację projektową.
2. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia następnego po podpisaniu protokołu odbioru końcowego
dokumentacji projektowej.
3. Strony rozszerzają okres rękojmi na czas udzielonej gwarancji. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
korzystania z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
4. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad
dokumentacji projektowej, na pisemny wniosek Zamawiającego. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie.
5. Za wadę uznaje się:
a) niezdatność przedmiotu umowy do określonego w umowie użytku ze względu na brak cech
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

umożliwiających jego bezpieczną realizację i eksploatację lub ograniczenie możliwości bezpiecznej
realizacji lub eksploatacji całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu Umowy,
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,
niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej oraz zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w Umowie,
obniżenie stopnia użyteczności przedmiotu Umowy,
obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie w przedmiocie Umowy,
sytuację w której element przedmiotu Umowy nie stanowi własności Wykonawcy,
sytuację w której przedmiot Umowy jest obciążony prawem lub prawami osób trzecich,
nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji,
wykonanie dokumentacji przez inne osoby niż wskazane w ofercie Wykonawcy.

6. 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.
7. Jeżeli pomimo wezwania Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi 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 będą pokrywane w pierwszej kolejności z zabezpieczenia
należytego wykonania, a następnie z ubezpieczenia Wykonawcy.
8. 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.
9. 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 projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te
wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej
dokumentacji.
§1 5
(Zakończenie umowy)
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części umowy w przypadku:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 45 dni od daty jej zawarcia;
b) gdy Wykonawca nie realizuje prac zgodnie z harmonogramem i mimo uprzedniego pisemnego
wezwania go przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania;
c) gdy Wykonawca nie przekazał ubezpieczenia w terminach i kwotach określonych w § 13 ust. 6;
d) gdy Wykonawca naruszy § 5 ust. 3 pkt 8 umowy skutkujący niemożliwością złożenia przez
Zamawiającego
środków
odwoławczych
przewidzianych
w
kodeksie
postępowania
administracyjnego lub ustawie prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
e) dwukrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego samego opracowania
lub części umowy;
f) suma kar umownych z winy Wykonawcy określonych w § 12 przekroczyła kwotę, o której mowa w
§ 13 ust. 1.
g) gdy Wykonawca nie wykonuje siłami własnymi kluczowych części zamówienia, tj.: czynności
wykonywanych przez Projektanta branży mostowej, którymi są obowiązki wynikające z ustawy
prawo budowlane i zapisów specyfikacji projektowej.
2. W przypadku odstąpienia w całości lub w części od umowy, Wykonawca oraz Zamawiający będą
postępować zgodnie z §18 ust. 3, a Strony obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
a) W ciągu 5 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz
i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz z określeniem
wartości wykonanych opracowań według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je do
Zamawiającego .
b) W terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej
Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem
faktycznym, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentacji i opracowań
projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem należnego wynagrodzenia oraz
określi, które opracowania przejmuje. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy - Zamawiający nie jest zobowiązany do przejęcia dokumentacji
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zaawansowanych rzeczowo poniżej 100%. Ww. protokół inwentaryzacji uznawany będzie za
protokół zdawczo-odbiorczy i po wypełnieniu jego zapisów i dostarczeniu opracowań projektowych
Zamawiającemu, stanowi podstawę do wystawienia faktury.
c) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za przejmowane opracowania
projektowe lub ich części, w zakresie i wysokości ustalonej w ww. protokole inwentaryzacji, przy
uwzględnieniu § 12.
3. W przypadku odstąpienia od umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego części, o którym mowa w ust. 2
umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie i prawa zależne oraz zgodę na wykonywanie
praw osobistych w zakresie określonym w § 9 do wszystkich utworów wytworzonych przez Wykonawcę
w ramach realizacji przedmiotu umowy od dnia odstąpienia od umowy.
4. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od umowy określonych w
niniejszej umowie w terminie do 60 dni od chwili zaistnienia przesłanki uprawniającej do takiego
odstąpienia.
§ 16
(Kontakty)
1. Do bieżącej współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem umowy upoważnieni są:
1) ze strony Zamawiającego:
2) ze strony Wykonawcy:
2. Strony ustalają następujące adresy do doręczeń:
- dla Zamawiającego:
Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz, [email: parkwaypzd@hot.pl],
- dla Wykonawcy:
[Nazwa _______ ], [adres ________ ], [email ________ ].
3. Zmiana osób lub adresów wskazanych w ust. 1 lub 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści umowy.
§ 17
(Cesja wierzytelności)
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikającej z umowy
na osobę trzecią.
2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do Zamawiającego o wyrażenie
zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich członków konsorcjum.
3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z umowy na osobę trzecią po pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
§ 18
(Postanowienia końcowe)
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego, a językiem
umowy jest język polski.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności, chyba, że umowa przewiduje inaczej.
3. W okresie trwania umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu zawiadomienia z
wyprzedzeniem 7-dniowym, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu lub
upoważnionemu przez niego przedstawicielowi nieograniczony dostęp do wszelkich danych
i dokumentów potrzebnych do kontroli realizacji umowy.
4. W przypadku zaistnienia sporu strony będą dążyć w pierwszej kolejności do polubownego załatwienia
sprawy w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia przez strony polubownego rozstrzygnięcia w
terminie 30 dni od rozpoczęcia negocjacji, każda ze stron będzie uprawniona do dochodzenia roszczeń
przed sądem właściwym miejscowo dla siedziby Oddziału Zamawiającego we Wrocławiu.
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu do
każdej ze Stron.
Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz cenowy
Załącznik nr 2 - Oświadczenie Projektanta
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:

14/14

Załącznik nr 2 do umowy PZD.3210.7.2021
...............................................
Imię i nazwisko

...............................................
Miejsce i data

...............................................
Adres
...............................................
OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
Ja, niżej podpisany ..........................., sprawujący funkcję Projektanta w specjalności ............................
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą:
Opracowanie dokumentacji na przebudowę mostu w km 6+719 drogi powiatowej Nr 1861N w m.
Ogródek wraz z dojazdami.
oświadczam, że w przypadku braku możliwości pełnienia przeze mnie obowiązków wynikających z Nadzoru
Autorskiego i związaną z tym faktem koniecznością zmiany Projektanta w myśl przepisów prawa, w tym w
szczególności art. 44 ust. 1 ustawy Prawo Budowlane:
•

przed zmianą miejsca zatrudnienia sceduję obowiązki i uprawnienia projektanta na osobę wskazaną
przez Wykonawcę, z podaniem dnia przekazania obowiązków oraz

•

zobowiązuję się do nie wykonywania autorskich praw osobistych w odniesieniu do utworów
wytworzonych w trakcie realizacji zadania o którym wyżej w zakresie tożsamym z określonym w § 10
Umowy, oraz

•

moja zgoda na wykonywanie ww. obowiązków i zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw
osobistych jest nieodwołalna.

...............................................
podpis

- wzór Beneficjent:

Powiat Piski – Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz

Wykonawca:

............................. zsiedzibą w .............................., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym .......................Wydział ...................... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS ............................. o kapitale zakładowym w kwocie ....................zł oraz kapitale
wpłaconym w kwocie ..................... zł, NIP ....................;
* Konsorcjum w składzie:
............................. z siedzibą w .............................., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym .......................Wydział ...................... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS ............................. o kapitale zakładowym w kwocie .................... zł oraz kapitale
wpłaconym w kwocie ..................... zł, NIP ....................; (Lider)
oraz
............................. zsiedzibą w .............................., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym .......................Wydział ...................... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS ............................. o kapitale zakładowym w kwocie .................... zł oraz kapitale
wpłaconym w kwocie ..................... zł, NIP ....................; (Partner)

Gwarant:

............................. zsiedzibą w .............................., wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie
Rejonowym .......................Wydział ...................... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS ............................. o kapitale zakładowym w kwocie .................... zł oraz kapitale
wpłaconym w kwocie ..................... zł, NIP ....................;

......................,

dnia ...................................

GWARANCJA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
I NALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZAŃ Z RĘKOJMI ORAZ GWARANCJI JAKOŚCI
nr ..................................................................................
dalej jako „Gwarancja”

§1
Zostaliśmy poinformowani, że Powiat Piski – Powiatowy Zarząd Dróg w Piszu, ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz (dalej jako
Beneficjent) zamierza zawrzeć z .......................................................................................... (dalej jako Wykonawca)
umowę dotyczącą zadania pn.: „..........................................................................................” (dalej jako Umowa).:
Zgodnie z Umową, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań
wynikających z Umowy, w tym w zakresie zobowiązań z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości, w łącznej wysokości:
.................................... zł (słownie: .......................................................................................... złotych), stanowiącej .........%
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w Umowie.
§2
1. Gwarancja zabezpiecza należyte wykonanie Umowy i służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania Umowy oraz z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi za
wady oraz gwarancji jakości dotyczących przedmiotu Umowy.
2. W związku z powyższym, ................................. z siedzibą w ................................... (dalej jako Gwarant), nieodwołalnie
i bezwarunkowo zobowiązuje się do zapłacenia Beneficjentowi, w terminie 14 dni od dnia doręczenia Gwarantowi
pierwszego, pisemnego żądania zapłaty, o którym mowa w ust. 3, powołującego się na numer Gwarancji każdej kwoty
lub kwot do ich łącznej maksymalnej wysokości (suma gwarancyjna): ..................................... zł (słownie złotych:
............................................................), w tym:
1) do kwoty .............................. zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy [100% sumy
gwarancyjnej];
2) do kwoty .............................. zł z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań z rękojmi zawady
oraz gwarancji jakości dotyczące przedmiotu Umowy [30% sumy gwarancyjnej].
3. Żądanie zapłaty zawierające kwotę zapłaty, numer rachunku bankowego, na który wypłata z Gwarancji ma nastąpić
oraz oświadczenie, iż:
1) Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał względem Beneficjenta zobowiązania wynikające z Umowy, musi
wpłynąć do Gwaranta w okresie wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 1 lub
2) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z rękojmi za

wady oraz gwarancji jakości dotyczące przedmiotu Umowy, żądanie zapłaty zawierające oświadczenie o tej treści
musi wpłynąć do Gwaranta w okresie wskazanym w § 6 ust. 1 pkt 2.
§3
Każda zapłata dokonana przez Gwaranta w związku z Gwarancją pomniejsza zobowiązanie Gwaranta o zapłaconą kwotę.
§4
Gwarant nie może badać dokumentów związanych z Umową, stanu faktycznego lub prawnego związanego z Umową lub
dotyczącego stosunku zobowiązaniowego wynikającego z Umowy, w tym związanego z niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem Umowy lub związanego z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań z tytułu rękojmi za wady
oraz gwarancji jakości. Powyższe nie pozbawia Gwaranta uprawnienia do badania pod względem formalnym wymogów
wynikających z Gwarancji.
§5
Beneficjent przekaże żądanie zapłaty Gwarantowi w następujący sposób:
1. za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Beneficjenta, na adres Gwaranta wskazany w Gwarancji, który to
bank potwierdzi, iż żądanie zapłaty zostało podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w
imieniu Beneficjenta lub przez niego upoważnione. Bank prowadzący rachunek Beneficjenta w terminie ważności
Gwarancji wskazanym w § 6 ust. 1, przekaże Gwarantowi w imieniu i na rzecz Beneficjenta żądanie zapłaty:
bezpośrednio albo przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską albo (*w przypadku gwarancji bankowej) poprzez
przesłanie kluczowanego komunikatu SWIFT wysłanego przez bank Beneficjenta na adres SWIFT-......................... .
W przypadku przesłania żądania w formie kluczowanego komunikatu przekazanego za pośrednictwem systemu
SWIFT bank Beneficjenta powinien dodatkowo potwierdzić w komunikacie, że jest w posiadaniu oryginału żądania
zapłaty Beneficjenta oraz że przesłany komunikat dokładnie oddaje treść żądania zapłaty, a oryginał żądania zapłaty
zostanie niezwłocznie doręczony Gwarantowi. Oryginał żądania zapłaty może zostać doręczony Gwarantowi po
upływie terminu ważności Gwarancji. Niedoręczenie Gwarantowi oryginału żądania zapłaty przed upływem terminu
zapłaty z żądania zapłaty nie zwalnia Gwaranta z obowiązku płatności.
Do żądania zapłaty bank Beneficjenta przekaże Gwarantowi dołączone przez Beneficjenta odpisy notarialne
dokumentów potwierdzających prawidłowość reprezentacji osób uprawnionych lub przez niego upoważnionych do
składania w jego imieniu oświadczeń woli;
albo
2. bezpośrednio albo przesyłką poleconą albo przesyłką kurierską na adres Gwaranta wskazany w Gwarancji, w terminie
ważności Gwarancji wskazanym w § 6 ust. 1, przy czym podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w
imieniu Beneficjenta lub przez niego upoważnionych, zostaną potwierdzone przez notariusza. Do żądania zapłaty
złożonego w tej formie Beneficjent dołączy odpisy notarialne dokumentów potwierdzających prawidłowość
reprezentacji osób uprawnionych lub przez niego upoważnionych do składania w jego imieniu oświadczeń woli.
1.

§6
Gwarancja jest ważna od dnia zawarcia Umowy do dnia .................................. r., w tym:
w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia .................................. r. (włącznie) - z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania Umowy,
1) w okresie od dnia .................................. r. do dnia .................................. r. (włącznie) - z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z rękojmi za wady oraz gwarancji jakości dotyczących
przedmiotu Umowy.

2.

3.

Gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:
1)

niedoręczenia Gwarantowi żądania zapłaty przed upływem terminów ważności Gwarancji;

2)

wyczerpania łącznej sumy gwarancyjnej;

3)

zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań wynikających z Gwarancji przed upływem
terminów jej ważności, przy czym oświadczenie o zwolnieniu Gwaranta zostanie przekazane w sposób, jak dla
żądania zapłaty wskazany w § 5;

4)

jeżeli oryginał dokumentu niniejszej Gwarancji zostanie zwrócony Gwarantowi przez Beneficjenta lub Wykonawcę
przed upływem terminów ważności o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. (zapis nie obowiązuje w przypadku
gwarancji w formie elektroniczne)

Gwarancja powinna być zwrócona po upływie terminów jej ważności lub w każdym przypadku jej wygaśnięcia przed
upływem terminów jej ważności z wyjątkiem sytuacji, gdy zostało złożone żądanie zapłaty, a płatność jeszcze nie
nastąpiła. Zobowiązanie z tytułu Gwarancji wygasa pomimo niezwrócenia jej Gwarantowi. (zapis nie obowiązuje w
przypadku gwarancji w formie elektroniczne)

§7
Jeżeli koniec terminu do złożenia żądania zapłaty z Gwarancji przypada na sobotę, dzień ustawowo wolny od pracy lub inny
dzień, w którym Gwarant nie prowadzi działalności operacyjnej, wówczas termin ten ulega wydłużeniu do najbliższego dnia,
w którym Gwarant prowadzi działalność operacyjną.
§8
Żadna zmiana lub uzupełnienie warunków Umowy lub zakresu robót, które mogą zostać przeprowadzone na podstawie
Umowy lub w jakichkolwiek dokumentach umownych jakie mogą zostać sporządzone między Beneficjentem a Wykonawcą,
nie zwalniają Gwaranta od odpowiedzialności wynikającej z Gwarancji i Gwarant rezygnuje z konieczności powiadamiania
o takiej zmianie lub uzupełnieniu.

§9
Wierzytelność z tytułu Gwarancji nie może być przedmiotem cesji (przelewu) na rzecz osoby trzeciej, bez uprzedniej,
pisemnej zgody Gwaranta.
§ 10
Gwarancja została sporządzona zgodnie z polskim prawem i temu prawu podlega.
§ 11
Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej Gwarancji będą rozstrzygane przez sąd powszechny, właściwy miejscowo
dla siedziby Powiatowego Zarządu Dróg w Piszu (ul. Czerniewskiego 6, 12-200 Pisz).

