
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271/12/TOM/14 
„Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulic na terenie miasta Milanówka" 

 

Klasyfikacja budżetowa                             

 
1

        Załącznik nr 10 do SIWZ 

 
UMOWA NR 272/…../TOM/14 

Istotne Warunki Umowy 

 
 

Zawarta w dniu ……………. roku w Milanówku  

 
pomiędzy 
 
Gminą Milanówek, Regon Gminy 013269150, NIP 5291799245, reprezentowaną 
przez: 
 
mgr inż. Michała Stępnia – Zastępcę Burmistrza Miasta Milanówka 
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa z dnia 14 lutego 2014r., stanowiącego 
załącznik nr 1 do umowy 
 
 
zwaną w dalszej części „Zamawiającym” 
 
a 
 
………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu 
             (Imię i nazwisko)                                             

do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej pod nazwą firmy  
 
………………..………………........ z siedzibą w rozumieniu przepisów art.28b ustawy 
 (pełna nazwa firmy)                                               

z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54 poz. 535 z późn.  
 
zm.)  w …………………………………………. ul……………………….., NIP…………….. 
               (miejscowość i kod pocztowy ) 
 
lub 
 
Firmą „………………………..” prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie 
wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem ………… z 
siedzibą w rozumieniu przepisów art.28b ustawy z 11.03.2004r. o podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2004r Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) w 
……………………………………….. ul. ……………………, NIP…………………….,  
            (miejscowość i kod pocztowy) 

 
reprezentowaną przez: 
 

…………………….. -   ………………………………… 
(Imię i nazwisko)                                (stanowisko) 

 
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” 
 
 
Umowę zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w drodze 
rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/12/TOM/14, zgodnie z art. 39-46 ustawy 
– Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004roku (tekst jednolity Dz. U. z 
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2013 r. poz. 907 z późn. zm.), obie strony zgodnie oświadczają, że zawierają umowę 
następującej treści: 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać kompleksową 
wielobranżową dokumentację projektowo budowlaną, wykonawczą 
i kosztorysową odwodnienia ulic na terenie miasta Milanówka w ramach zadań  
„ ……………………..” zwane dalej „przedmiotem umowy”. 

2. Zakres projektu obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia: 
1) ulicy Wylot od ulicy Wiejskiej do ulicy Sowiej, 
2) ulicy Czubińskiej od ulicy Naddawki, 
3) ulicy Ludnej od ulicy Wojska Polskiego do granic administracyjnych 

miasta, z odpływem w ulicy Lazurowej. 
3. Szczegółowy zakres wykonania  przedmiotu umowy zawarty  jest w opisie 

przedmiotu zamówienia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
ofertą Wykonawcy z dnia ………... 

4. Termin rozpoczęcia umowy Strony ustalają na dzień jej zawarcia. 
5. Terminy zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają ………………. 
6. Zamawiający udzieli Wykonawcy niezbędnego pełnomocnictwa do 

reprezentowania Zamawiającego wobec jednostki administracji publicznej 
wydającej niezbędne dokumenty i decyzje. 

 

§ 2 
 
1. W ramach zawartej umowy Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie 

czynności zmierzające do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,   
a w szczególności: 
1) opracować mapy do celów projektowych, 
2) opracować informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
3) opracować operat wodnoprawny na przebudowę urządzeń melioracyjnych, na 

budowę urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód deszczowych do 
gruntu i uzyskanie w imieniu Zamawiającego niezbędnych decyzji, 

4) opracować dokumentację  geotechniczną (badania gruntowo-wodne), 
5) opracować operat ochrony środowiska, 
6) opracować projekt budowlano-wykonawczy spełniający wymagania formalno 

– prawne niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia na 
prowadzenie robót budowlanych, 

7) opracowanie dokumentacji projektowej musi być wykonane zgodnie art. 34 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 
2013r., poz. 1409 z późn. zm.) i z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz. 
U. 2013r., poz. 1129), 

8) wykonać (w razie konieczności) inwentaryzacji i waloryzacji zieleni (drzewa, 
krzewy), odrębne dla każdego zadania, projekty wykonawcze opracowane na 
podstawie projektu budowlanego, z uwzględnieniem warunków zwartych w 
opiniach i uzgodnieniach oraz szczegółowych wytycznych, odrębne dla 
każdego zadania, 

9) uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub uzyskania 
przyjęcia bez uwag zgłoszenia na prowadzenie robót budowlanych, odrębnych 
dla każdego zadania. 
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2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót opracowane muszą być 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
– użytkowego, odrębne dla każdego zadania. 

3. Kosztorys inwestorski musi być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno – użytkowym, odrębny dla każdego zadania (Dz. U.  
z 2004r. Nr 130, poz. 1389). 

4. Przedmiary robót - zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej 
ich wykonania, obliczenie i podanie ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, 
wskazanie podstaw do ustalenia szczegółowego opisu robót, sporządzone na 
podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i 
Odbioru Robot.  Przedmiar robót musi być wykonany zgodnie z rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno – użytkowym, 
odrębne dla każdego zadania. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych dokumentów, opinii  
i uzgodnień koniecznych do  otrzymania stosownych pozwoleń i uzgodnień 
wymaganych w ustawie Prawo Budowlane oraz w ustawie Prawo Wodne, 
umożliwiających realizację zadania, w tym prawomocne pozwolenie na budowę 
lub prawomocne zgłoszenie na prowadzenie robót budowlanych, odrębne dla 
każdego zadania. 

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie  
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami rzetelnej wiedzy technicznej  
i niniejszą umową. 

 
§ 3 

 
1. Wszystkie uzgodnienia niezbędne do realizacji Umowy, mają być dokonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z:  
1) ustawą z dnia 7 lipca 2004 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 

2013r. poz. 1409 z późn. zm.),  
2) ustawą z dnia 18 lipca 2011r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. 

poz. 145 z późn. zm.), 
3) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113,  poz. 759 ), 
4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym.( Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz.1389), 

5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 
1129), 

6) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21.02.1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - 
kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133), 

7) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  
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z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462 z późn. zm.), 

8) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2001r. nr 62 poz. 627), 

9) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.  
z 2010r, nr 213 poz. 1397), 

10) obowiązujących normach i przepisach nie nazwanych przez Zamawiającego. 
2. Dokumentację projektową należy uzgodnić ze wszystkimi instytucjami 

wymaganymi przepisami prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w wykonanej 

dokumentacji, o  której  mowa w §1 ust. 1 umowy,  wykrytych na etapie 
realizacji budowy Wykonawca nieodpłatnie naniesie  na dokumentacji niezbędne 
poprawki w ramach nadzoru autorskiego. 

 
§ 4 

 
1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot umowy ma być wykonana  

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja 
będzie stanowić opis przedmiotu zamówienia do postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na roboty budowlane w oparciu o ustawę - Prawo 
zamówień publicznych, oraz do realizacji (na jej podstawie) pełnego zakresu robót 
budowlanych, dla inwestycji określonej w § 1 ust 1.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia ze szczególnym  
uwzględnieniem postanowień zawartych w art. 29 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.  
poz. 907 z późn. zm.) – tzn. przedmiotu zamówienia nie można opisywać poprzez 
wskazywanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba,  
że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający  nie może 
opisać przedmiotu  zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,  
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „ lub równoważny” wraz z określeniem 
równoważności wskazanymi przez Projektanta.  

 
§ 5 

 
1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy w siedzibie  

Zamawiającego w Milanówku przy ul. Spacerowej 4, I piętro. 
2. Dokumentacja zostanie wykonana odrębnie dla każdego zadania: 

1) Projekt budowlano-wykonawczy w 6 egz., 
2) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 1 egz., 
3) Przedmiary robót w 2 egz., 
4) Kosztorys inwestorski w 2 egz., 
5) operaty wodnoprawne w 3 egz., 
6) badania geotechniczne warunków gruntowo wodnych w 1 egz., 
7) teczka z uzgodnieniami ZUD z załącznikami mapowymi w 1 kpl., 
8) prawomocną decyzję wodnoprawną w 1 kpl. 

3. Projektant obowiązany jest  przekazać Zamawiającemu  przedmiot zamówienia  
    zarówno w formie tradycyjnych opracowań papierowych jak również w formie  

elektronicznej w postaci plików PDF oraz  pakietu MS Office bądź jego 
odpowiedniku. 

4. Projektant dostarczy dokumentację wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym 
oświadczeniem Projektanta, że dokumentacja projektu została wykonana zgodnie 
z umową, rozporządzeniem określającym zakres prac projektowych, 
obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane, ustawy Prawo wodne, 
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ustawy Prawo zamówień publicznych oraz normami i że dokumentacja zostaje 
wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć. 

5. Wykaz dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyżej stanowią 
integralną część protokołu odbioru. Protokół zostanie podpisany przez 
upoważnionych przedstawicieli stron, po sprawdzeniu i weryfikacji dokumentacji 
przez Zamawiającego. 

6. Zamawiający dokona sprawdzenia  przedmiotu umowy pod względem formalnym 
w ciągu 7 dni roboczych od momentu  przekazania przez Wykonawcę. 

7. Wszelkie wady stwierdzone przez Zamawiającego w przedmiocie umowy lub  
w jego części Wykonawca  zobowiązany  jest poprawić w ciągu 14 dni roboczych  
od daty ich zgłoszenia.   

8. Wykonawca udziela Zamawiającemu  …….. miesięcy gwarancji na wykonane 
prace projektowe. Termin gwarancji jest liczony od dnia odbioru pełnej 
bezusterkowej dokumentacji przez Zamawiającego.  

 
§6 

 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy,  o którym mowa w § 1, Strony 

ustalają na łączną kwotę netto: ……….. zł ( słownie: …………),  
podatek VAT …. tj. …… zł. (słownie: ………) co stanowi łączną kwotę brutto 
………. (słownie: ………….)- zgodnie z formularzem oferty Wykonawcy 
stanowiącym załącznik nr ……….. do umowy. 

2. Wynagrodzenie za poszczególne etapy zadań wynosi: 
1) „Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulicy Wylot  

w Milanówku” w wysokości netto: ……….. zł ( słownie: …………), podatek 
VAT …. tj. …… zł. (słownie: ………) co stanowi łączną kwotę brutto: ………. 
(słownie: ………….), 

2) „Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulicy Czubińskiej  
w Milanówku” w wysokości netto: ……….. zł ( słownie: …………), podatek 
VAT …. tj. …… zł. (słownie: ………) co stanowi łączną kwotę brutto: ………. 
(słownie: ………….), 

3) „Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulicy Ludnej   
z odpływem w ulicy Lazurowej w Milanówku” w wysokości netto: ……….. zł 
( słownie: …………), podatek VAT …. tj. …… zł. (słownie: ………) co stanowi 
łączną kwotę brutto: ………. (słownie: ………….), 

3. Wynagrodzenie  nie ulega zmianie w ciągu realizacji zamówienia, z wyjątkiem 
okoliczności określonych w §17 ust. 1 pkt 3a). 

4. Wykonawca może otrzymać należne wynagrodzenie w dwóch częściach, za każde 
zadanie osobno, po spełnieniu okoliczności określonych w ust. 6 niniejszego 
paragrafu.  

5. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Kwota wynagrodzenia obejmuje 
wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę, niezbędne do prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, skutkujące wydaniem decyzji pozwolenia na 
budowę  lub zgłoszenia na prowadzenie robót   budowlanych.  

6. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktur  będzie wykonanie przedmiotu 
umowy, potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem zdawczo – 
odbiorczym stwierdzającym dostarczenie przez Wykonawcę dokumentacji 
odpowiadającej należytemu wykonaniu przedmiotu umowy. 

7. Faktury będą płatne przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany  
na fakturze, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego. 

8.   Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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§ 7 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać umowę ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej na kwotę minimum ………………….. zł na czas 
realizacji umowy, w granicach sumy gwarancyjnej, ubezpieczyciel nie może 
ustalić podlimitu sumy gwarancyjnej, który stanowi górną granice 
odpowiedzialności ubezpieczyciela na jeden wypadek ubezpieczeniowy oraz 
podlimitu sumy gwarancyjnej na jakiekolwiek ryzyko na jeden i wszystkie 
wypadki. 

 
2. Wykonawca wraz z polisą potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia OC 

przedłoży Zamawiającemu ogólne warunki tego ubezpieczenia lub kopię 
poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę tych ogólnych 
warunków ubezpieczenia oraz pisemną informację ubezpieczyciela, z którym 
Wykonawca zawarł umowę ubezpieczenia OC, podpisaną przez osobę uprawioną 
do składania takich informacji, że: 

1) rzeczywista wysokość sumy gwarancyjnej wynosi co najmniej ……… zł na 
jedno i wszystkie zdarzenia, oraz 

2) Wykonawca nie wyrządził żadnej szkody, która mogłaby być objęta 
zakresem ubezpieczenia OC, oraz 

3) ubezpieczycielowi nie zostały zgłoszone, jakiekolwiek roszczeni, objęte 
zakresem ubezpieczenia OC. 

 
§ 8 

 

1. Wykonawca zobowiązany  jest dostarczyć Zamawiającemu  w dniu zawarcia 
umowy kopie uprawnień oraz przynależności  do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa osoby/osób wskazanych do realizacji przedmiotu umowy  
w ofercie, pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy zgodnie  
z § 10 ust. 2 pkt 4. 

2. W przypadku zmiany osób biorących udział w realizacji przedmiotu  umowy,  
o których  mowa w ust. 1 (wskazanych w ofercie, posiadających  wymagane 
przez Zamawiającego  uprawnienia) zmiana ww. osób może zostać dokonana 
pisemnym powiadomieniem  i  zaakceptowana przez Zamawiającego. 

 
§ 9 

 
1. Zamawiający zastrzega sobie stosowanie kar umownych w następujących 

przypadkach: 
1) za opóźnienie z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy  

- w wysokości  1,00 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego  w § 
6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminów 
określonych w  § 1 ust. 5 i w  § 8 ust. 1 umowy, 

2) za przekroczenie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 
wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 1 umowy za 
każdy dzień opóźnienia, 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia 
brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy przypadek, 

4) za realizację umowy przy udziale nieujawnionych podwykonawców 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % 
łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za 
każdorazowy fakt nieujawnienia podwykonawcy.  
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5) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących  
po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego 
brutto określonego  w § 6 ust. 1 umowy. 

2. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

3. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych z przedstawionych 
przez Wykonawcę faktur. 

4. Zastrzeżone kary umowne mogą być kumulowane. 
 
 

§ 10 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, niezależnie od 

przypadków określonych w kodeksie cywilnym, w szczególności, gdy: 
1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,  

że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2) dokonana zostanie taka zmiana planu finansowego Zamawiającego,  
iż nie przewiduje się środków na  realizację całości lub części umowy. 

 W takich przypadkach Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. Nie może żądać kary umownej ani 
też odszkodowania.  
2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy: 

1) Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy, 
2) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac 

projektowych w ciągu 2 tygodni od dnia zawarcia umowy, 
3) wystąpi konieczność dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy, o których mowa w § 18 ust. 12, lub dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, określonego w § 5 ust. 1  

4) będzie miała miejsce zwłoka przekraczająca 3 dni robocze od daty 
zawarcia  umowy  w wywiązaniu się z obowiązku, o  którym  mowa w § 
7 ust. 1. 

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Zamawiający może złożyć w terminie 

7 dni roboczych, licząc od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie 
umożliwiającej odstąpienie od umowy, nie później niż do dnia 
30.10.2014roku. 

4. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1,2 i 4 powinno nastąpić  
w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy: 
1) w terminie 7 dni kalendarzowych Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług w 
toku według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru usług 
przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

3) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru 
usług przerwanych oraz zapłaty  wynagrodzenia za usługi, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
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6. Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy, niezależnie od 
kar umownych, poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy. 

 
§ 11 

 
1. W przypadku gdyby z powodów wad przedmiotu umowy niemożliwym było 

wyłonienie Wykonawcy inwestycji lub też wykonanie samej inwestycji, 
Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną  
w wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. W takim też 
przypadku Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu 
umowy a jeśli wynagrodzenie  to wypłacono, podlega ono zwrotowi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia we własnym zakresie szkód, 
spowodowanych niewłaściwym wykonywaniem obowiązków wynikających  
z umowy, lub w razie nie wywiązania się Wykonawcy z tego obowiązku -  
do pokrycia kosztów w przypadku naprawienia tych szkód przez Zamawiającego. 

3. W razie niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę 
obowiązków, wynikających z umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie tych 
czynności osobie trzeciej i  poniesionymi  kosztami w pełnej wysokości obciążyć 
Wykonawcę. 

 
§ 12 

 
1. Wykonawca jest zobowiązany zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości 

uzyskane w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do nie sprzedawania i/lub nie zastawiania 

wierzytelności należnych od Zamawiającego, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

 
§ 13 

 
1. Zamawiający wskazuje do pełnienia funkcji koordynatora przedmiotu umowy 

...........................................................................................................................

..................... 
2. Wykonawca wskazuje do pełnienia funkcji koordynatora prac 

………………………. 
3. Zmiany osób wskazanych powyżej można dokonywać na podstawie pisemnego 

powiadomienia Strony  z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

 
§ 14 

 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego 

w § 6 ust. 1, autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z 
dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych w 
wyniku wykonywania niniejszej umowy na wszelkich znanych w dniu zawarcia 
niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym w szczególności wymienionych w 
art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 931), tj.: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie bez 
żadnych ograniczeń ilościowych określoną techniką egzemplarzy utworu, w 
tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, optyczną, 
laserową oraz techniką cyfrową, przez wprowadzania do pamięci 
komputera (w tym RAM, twardy dysk i serwer), w sieciach informatycznych 
- w tym typu Internet i Intranet - w szczególności on-line; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór 
utrwalono – wprowadzenie do obrotu bez ograniczeń ilościowych, 
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użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy na dowolnym nośniku, na 
którym utwór utrwalono; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 
– publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz 
nadawania i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez 
siebie wybranym, w tym w szczególności za pośrednictwem sieci 
informatycznych – typu Internet lub Intranet, on-line, na stronach 
internetowych oraz w ramach komunikacji na życzenie; 

4) w zakresie modyfikacji całości lub części utworu – prawo do korekt, zmian, 
przeróbek, prawo do łączenia całości lub fragmentów z innymi utworami.  

2. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, zobowiązuje 
się do przeniesienia na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów powstałych w 
wykonaniu niniejszej umowy, tj. prawo do korzystania i rozporządzania 
opracowaniami utworów oraz udzielania zezwoleń na korzystanie i 
rozporządzanie opracowaniami utworów. 

3. Wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do utworów, w ramach 
wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się 
przenieść na Zamawiającego prawo własności nośnika, na którym zostaną 
utrwalone poszczególne utwory.  

4. Przejście majątkowych praw autorskich do utworów, prawa zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do utworów oraz prawa własności 
nośników, na których zostaną utrwalone poszczególne utwory na 
Zamawiającego nastąpi w dniu przekazania Zamawiającemu przez 
Wykonawcę poszczególnych nośników z utworami a najpóźniej w ostatnim 
dniu obowiązywania niniejszej umowy. 

5. Przejście majątkowych praw autorskich, o którym mowa w ust. 1, oraz prawa 
zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, o którym mowa w 
ust. 2, nastąpi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, że nie będzie wykonywał 
osobistych praw autorskich do utworów oraz upoważnia Zamawiającego do 
podjęcia w jego imieniu decyzji o terminie i sposobie pierwszego 
udostępnienia poszczególnych utworów.  

 
§ 15 

 
1. Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest do prowadzenia 

nadzoru nad prowadzonymi pracami przy realizacji inwestycji  oraz bytności 
w terenie nie mniej niż dwa raz w miesiącu w czasie prowadzenia robót 
budowlanych dla każdego zadania osobno, w ramach wynagrodzenia 
obowiązującego za realizację niniejszego zamówienia, określonego w § 6 ust. 1 
umowy. 

2. Wykonawca w ramach zawartej umowy zobowiązany jest także zapewnić na 
terenie placu budowy obsługę zespołu projektantów na każde zgłoszenie 
Zamawiającego.  

3. Do zadań zespołu należy rozwiązywanie bieżących problemów, kolizji  
i zagadnień budowlanych zgłaszanych przez Kierownika budowy 
wymagających opracowania rozwiązań projektowych lub zajęcia stanowiska 
przez uprawnionych projektantów.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taki skład zespołu projektowego,  
aby projektanci posiadali stosowne uprawnienia i kompetencje do 
rozstrzygania zgłaszanych problemów. 

5. Obowiązkiem Zespołu projektantów jest w szczególności: 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271/12/TOM/14 
„Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia ulic na terenie miasta Milanówka" 

 

Klasyfikacja budżetowa                             

 
10

1) dokonywanie aktualizacji dokumentacji na podstawie odkrytych podczas 
prowadzenia prac kolizji.  

2) dokonywanie niezbędnych pomiarów sprawdzających, w celu bieżącej 
aktualizacji dokumentacji projektowej.  

3) udzielanie pisemnych wyjaśnień Kierownikowi Budowy w zakresie 
wprowadzonych rozwiązań projektowych.  

4) weryfikowanie i koordynowanie branżowe rozwiązań projektowych 
zgłaszanych przez Kierownika Budowy.  

5) usuwanie wszelkich ujawniających się wad dokumentacji projektowej.  
6. Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest ponadto do 

sprawowania nadzoru autorskiego w okresie do uzyskania prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie obiektów(jeżeli będzie wymagane przepisami 
obowiązującego prawa), którego zakres obejmuje wykonanie  
w związku z realizacją robót budowlanych dla powyższego zadania  
w szczególności: 
1) wykonywanie czynności przewidzianych prawem budowlanym, 
2) udział w komisjach i naradach technicznych,  
3) udział w odbiorach robót budowlanych,  
4) udział w próbach instalacjach i rozruchach, 
5) aktualizacja dokumentacji dla potrzeb kontynuowania prac budowlanych. 
6) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji 

z projektem, 
7) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych  

w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej. 

§ 16 
 

1. Wykonawca wyraża zgodę na umieszczenie przedmiotu zamówienia w sieci 
internetowej i jego powielanie dla potrzeb postępowania prowadzonego przez 
Zamawiającego w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

2. Ponadto w ramach zawartej umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego udzielania pisemnych wyjaśnień dotyczących wykonanej 
dokumentacji w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procedury na 
wykonanie robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji. 

 
§ 17 

 
1. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej 
umowy w następujących przypadkach: 
1) w zakresie terminu: 

a) w przypadku przekroczenia terminów uzgodnień wymaganych prawem 
w organach administracyjnych, które to działania nie są konsekwencją 
niestaranności ze strony Wykonawcy – Zamawiający może przedłużyć 
termin wykonania tej części zamówienia o czas niezbędny na 
wykonanie  pod warunkiem, że Wykonawca udowodni 
Zamawiającemu,  że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub z 
niedochowania należytej staranności Wykonawcy,  

b) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy 
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w określonym 
terminie -  Zamawiający może przedłużyć termin wykonania 
przedmiotu umowy  o czas niezbędny do jej wykonania, 

c) w przypadku uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania 
przedmiotu zamówienia zaproponowanych przez Zamawiającego lub 
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Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,  
d) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 
przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio 
życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych 
rozmiarach, 

e) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, 
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 

f) w przypadku wstrzymania wykonywania niniejszej umowy lub przerw  
powstałych z przyczyn  leżących po stronie Zamawiającego, 

2) w przypadkach określonych w pkt 1), Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie, jednak nie później niż pięć dni kalendarzowych przed 
terminem realizacji poszczególnych prac objętych umową, powiadomić 
pisemnie Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o przedłużenie terminu 
wykonania poszczególnych prac, dostarczając Zamawiającemu 
wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, pod 
warunkiem, że przyczyny te nie wynikają z uchybień lub z niezachowania 
należytej staranności Wykonawcy. Nie złożenie przedmiotowego wniosku w 
określonym terminie pozbawia Wykonawcę możliwości przedłużenia 
terminu umowy. Zamawiający ma trzy dni kalendarzowe od daty 
otrzymania pisma na ustosunkowanie się do złożonego wniosku i 
powiadomienie Wykonawcę o swojej decyzji. Ewentualne przesunięcie 
terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez 
ile trwały przyczyny, o których mowa powyżej, przy czym wymagają one 
potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego. 

3) Pozostałe okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 
a) zmiany przez ustawodawcę stawki podatku VAT, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie w tej części, której ta zmiana 
będzie dotyczyła; 

b) zmian przepisów prawa oraz wydanych  do  nich aktów wykonawczych  
powiązanych z ustawą Pzp lub  przepisami związanymi z przedmiotem 
zamówienia; 

c) w przypadku  wystąpienia  okoliczności, których  Strony   umowy  nie 
były  w stanie przewidzieć w terminie zawarcia umowy w zakresie 
terminu, wynagrodzenia, bądź obowiązujących przepisów prawa 
związanych z przedmiotem zamówienia, pomimo  zachowania  przez 
Strony należytej  staranności; 

d) zmiana projektanta przedstawionego w ofercie – Wykonawca może 
dokonać zmiany tej osoby jedynie za uprzednią pisemną zgodą 
Zamawiającego, akceptującego nową osobę na następujących 
warunkach: 
- Wykonawca proponuje zmianę ww. osoby w szczególności w razie: 

śmierci, choroby lub zdarzeń losowych, niewywiązania się z 
obowiązków wynikających z umowy, rezygnacji tej osoby, 

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany ww. osoby, jeżeli 
uzna, ze nie wykonuje ona swoich obowiązków wynikających z 
umowy. Wykonawca obowiązany będzie do zmiany ww. osoby 
zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we 
wniosku Zamawiającego, 

- w przypadku zmiany ww. osoby, nowa osoba powołana do pełnienia 
ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji 
istotnych Warunków Zamówienia dla pełnienia danej funkcji, 

e) zmiana podmiotu trzeciego (podwykonawcy), a nowy podwykonawca 
wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany 
na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy 
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podwykonawca. 
4) O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy, o których 

mowa w pkt 3) Wykonawca, zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 
pisemnie jednak nie później niż 5 dni roboczych od wystąpienia okoliczności 
o których mowa, bądź przed upływem terminu realizacji umowy.  

2. Wykonawca w zawiadomieniu o zamiarze ubiegania się o zmianę zawartej 
umowy, zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu wyczerpujące i 
szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, pod warunkiem, że przyczyny te 
nie wynikają z uchybień lub z niezachowania należytej staranności 
Wykonawcy. Niezłożenie przedmiotowego wniosku w określonym terminie 
pozbawia Wykonawcę możliwości dokonania zmian zawartej umowy.  

3. Zamawiający ma pięć dni roboczych od daty otrzymania pisma na 
ustosunkowanie się do złożonego wniosku, o którym mowa powyżej i 
powiadomienie Wykonawcy na piśmie o swojej decyzji. 

4. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na zmianę umowy w tym 
na przedłużenie terminu wykonania zamówienia, zostanie sporządzony aneks 
w formie pisemnej. 

5. Wszelkie ewentualne zmiany określone powyżej z wyjątkiem pkt. 3)a), nie 
będą stanowić podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
§ 18 

 
1. W przypadku, gdy Wykonawca przewidział do wykonania zamówienia udział 

podwykonawców, ma obowiązek przestawić Zamawiającemu projekt  umowy  
z podwykonawcami, przy czym Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie 
umów podwykonawcy z dalszym podwykonawcą. 

2. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może: 
1) powierzyć wykonanie części usług podwykonawcom, mimo 

niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 
2) wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 
3) zrezygnować z podwykonawstwa, 
4) zmienić podwykonawcę. 

3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego.   

4. Wykonawca, podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w terminie 7 dni roboczych 
od dnia jej zawarcia. 

5. Umowa z podwykonawcami musi zawierać min.: 
1) zakres usług powierzonych podwykonawcy, 
2) kwotę wynagrodzenia za powierzone usługi, która nie może być wyższa 

niż wartość tego zakresu zamówienia wynikająca z oferty Wykonawcy, 
3) termin wykonania zakresu usług powierzonych podwykonawcy, nie 

dłuższy niż wynikający z warunków postawionych przez 
Zamawiającego,  

4) warunki płatności  ( zapłata wynagrodzenia nastąpi po ich odbiorze, 
termin zapłaty zgodny z zapisami SIWZ w tym zakresie), 

5) zasady fakturowania i rozliczenia, 
6) postanowienia dotyczące wysokości kar umownych, 
7) warunki gwarancji, 

6. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby Wykonawca powołał się, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b  
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
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samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 

7. Zamawiający zastrzega, iż podwykonawcą nie może być podmiot (osoba 
fizyczna/firma), z  którym Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę 
w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które dany podmiot  
ponosi odpowiedzialność, a także podmiot, który składał oddzielną ofertę  
w przedmiotowym postępowaniu. 

8. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, 
które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
podwykonawcy usługi związanej z przedmiotem zamówienia. 

10. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za zrealizowanie części 
należnego wynagrodzenia za odebrane usługi nastąpi po przedstawieniu 
dowodów (oświadczeń - potwierdzeń przelewów bankowych – Wykonawcy i 
Podwykonawców) zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 
biorącym udział w realizacji odebranych usług projektowych. 

11. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów 
zapłaty wstrzymuje się odpowiednio wypłatę należnego wynagrodzenia za 
odebrane usługi w części równej sumie kwot wynikających z 
nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Zamawiający potrąci kwotę 
wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek, należnych podwykonawcy. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany 
umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 5 dni roboczych od dnia 
doręczenia tej informacji. 

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie, 
Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, 
jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo, 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie 
wynagrodzenia podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 
podmiotu, któremu płatność się należy, albo, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

16. W przypadku stwierdzenia obecności na terenie budowy lub uczestniczącego  
w realizacji zamówienia podwykonawcy nie zgłoszonego Zamawiającemu  
do akceptacji, Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty 
wynagrodzenia, bez ponoszenia obowiązku zapłaty odsetek w wysokości 
ustawowej, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu, że 
podwykonawca ten otrzymał wszystkie należne mu kwoty za wykonane 
roboty. 
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17. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych przez podwykonawcę może 
nastąpić po przedłożeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę polisy 
potwierdzającej zawarcie przez podwykonawcę umowy ubezpieczenia OC lub 
polisy potwierdzającej rozszerzenie przez Wykonawcę zakresu ubezpieczenia 
OC o odpowiedzialność Wykonawcy na wypadki ubezpieczeniowe skutkujące 
powstaniem szkody osobowej lub rzeczowej, wyrządzone poszkodowanemu 
przez podwykonawców o wartości nie mniejszej niż wartość części 
zamówienia realizowana przez danego podwykonawcę. 

 
§ 19 

 
1. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego 

rozstrzygnięcia wszelkich sporów powstałych między nimi, a wynikających z 
umowy lub pozostających w pośrednim bądź bezpośrednim związku z 
umową, na drodze negocjacji. 

2. Każda ze Stron, przed wystąpieniem na drogę sądową, zobowiązana jest do 
skorzystania z postępowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 
Kodeksu postępowania cywilnego, tj. do zawezwania drugiej strony do próby 
ugodowej. 

3. Spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd 
właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego 

 
§ 20 

 
1. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej 

zmianie adresu lub numeru telefonu i faxu. 
2. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 1, pisma 

dostarczane pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za 
doręczone. 

3. Zamawiający poprzez określenie dni roboczych przyjmuje dni od poniedziałku 
do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.  

4. Zmiana zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

5. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione 
na osoby trzecie bez zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie. 

6. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej 
umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą 
miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu 
cywilnego i Prawa budowlanego, a także  ustawy o prawie autorskim i ustawy 
Prawo wodne. 

8. Umowę sporządzono w 3-ech jednobrzmiących egzemplarzach, z których  
2 egzemplarze otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

 
 
ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 

Opracowała: Kinga Niedźwiecka-Reszczyk 


