
Załącznik nr 13. Istotne postanowienia umowy

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

I SPRAWOWANIE NADZORU AUTORSKIEGO 

PRZEDMIOT UMOWY

1.  Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania  opracowanie  kompletnej
wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  (materiały  wyjściowe  do  projektowania,  projekty
budowlane  i  wykonawcze);  materiałów  przetargowych  (przedmiary  robót,  kosztorysy
inwestorskie  oraz  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót),  a  także  pełnienie
nadzoru  autorskiego  w  celu  realizacji  zadania  inwestycyjnego  „Zagospodarowanie  placu
Gabriela Narutowicza w Płocku”

2. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:

1) Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej w tym:
a) Koncepcję pokonkursową uwzględniającą opinie i  zalecenia Sądu Konkursowego oraz

zalecenia  Zamawiającego  (w  zakresie  niewykraczającym  poza  zasadnicze  założenia
koncepcji,  zgłoszone  m.in.  przez  mieszkańców podczas  zorganizowanych  konsultacji
społecznych),  a  także  konserwatora  zabytków,  zarządu  drogi,  stanowiącą  podstawę
projektu budowlanego, w tym wizualizacje do publikacji w prasie i Internecie

b) Materiały wyjściowe w zakresie niezbędnym dla projektu, takie jak:
◦ aktualizacja  map  do  celów  projektowych  z  uwzględnieniem  sieci  uzbrojenia

podziemnego
◦ dokumentacja geotechniczna/geologiczno-inżynierska, 
◦ uzyskanie  decyzji  o  warunkach  zabudowy i  zagospodarowania  terenu  (jeśli  taka

decyzja będzie wymagana),
◦ oraz wszelkie inne opracowania niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy.

c) Dokumentacja wymagana dla przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko:
◦ sporządzenia karty informacyjnej dla przedsięwzięcia / raportu dot. oddziaływania

przedsięwzięcia na środowisko (opcjonalnie)
◦ uzyskania  ostatecznej  decyzji  o  środowiskowych  uwarunkowaniach  realizacji

przedsięwzięcia (opcjonalnie)
d) Projekt budowlany

Projekt  budowlany  powinien  być  wykonany  na  aktualnych  mapach  do  celów
projektowych  wraz  z  opracowaniem  informacji  dotyczącej  planu  bezpieczeństwa  i
ochrony zdrowia. Wykonawca, działając w imieniu Zamawiającego, będzie zobowiązany
w szczególności do:
◦ uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych (jeśli taka zgoda będzie

wymagana)
◦ uzyskania  uzgodnień  (opinii)  dla  rozwiązań  projektowych  związanych  z

projektowanym zagospodarowaniem terenu i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu
◦ uzgodnienia projektu budowlanego z właściwym Konserwatorem Zabytków, również

w zakresie lokalizacji ewentualnych stanowisk archeologicznych
◦ uzyskania  wszelkich  niezbędnych  opinii,  uzgodnień  i  pozwoleń  niezbędnych  do

otrzymania decyzji  o pozwoleniu na budowę lub  skutecznego zgłoszenia zamiaru
wykonania robót budowlanych.

e) Projekt Wykonawczy
Podstawą  dla  opracowania  projektu  wykonawczego  jest  projekt  budowlany.  Projekt
wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z
punktu  widzenia  możliwości  jednoznacznej  oceny  i  wyceny  przedmiotu  zamówienia
przez oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych oraz



potrzeb  przyszłego  procesu  wykonawstwa  robót  budowlanych.  Projekt  wykonawczy
powinien  zawierać  następujące  składniki  obejmujące  wszystkie  planowane  obiekty,
instalacje i urządzenia:
◦ wyciąg  z  projektu  budowlanego  (lub  projekt  budowlany),  wraz  z  opiniami,

uzgodnieniami  i  pozwoleniami  wymaganymi  odrębnymi  przepisami,  zawierający
uzupełnienia istotne dla wykonawstwa robót budowlanych. Należy zamieścić wyniki
obliczeń dla obiektów inżynierskich.

◦ materiały  wraz  z  potrzebnymi  uzupełnieniami,  opiniami,  uzgodnieniami  i
wymaganymi  pozwoleniami  istotnymi  z  punktu  widzenia  wykonawstwa,  tj.  m.in:
plansza  zbiorcza  przebudowy  urządzeń  infrastruktury  technicznej  –  materiał  do
uzgodnienia z właściwym zespołem, opracowanie geologiczno-inżynierskie, projekt
ukształtowania terenu, projekt zieleni i gospodarki istniejącą zielenią, projekty małej
architektury,

◦ projekt  stałej  organizacji  ruchu wraz z  wymaganymi  prawem opiniami  i  decyzją
zatwierdzająca wydana przez właściwy organ zarządzający ruchem,

◦ wytyczne dla organizacji ruchu na czas budowy,
◦ projekt technologii robót - opisy i rysunki dotyczące organizacji robót i technologii,
◦ opracowanie geodezyjne projektu zagospodarowania działki lub terenu spełniające

wymagania  rodzaju  i  zakresu  opracowań  geodezyjno-kartograficznych  oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

2) Opracowanie materiałów przetargowych, w tym:
a) kosztorys  inwestorski  i  nakładczy  dla  zakresu  objętego  projektem,  w  układzie

branżowym,  tzn.  jako  oddzielne  opracowanie  dla  poszczególnych  rodzajów  robót,
uwzględniając  taki  podział  zakresu  rzeczowego,  który  umożliwi  ustalenie  kosztów
poszczególnych obiektów inwentarzowych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z
dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 poz.
1864),

b) szczegółowe przedmiary robót w układzie kosztorysowym wg Rozporządzenia 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 (tj.  Dz.U. z 2013 poz. 1129),
zawierające opisy robót w kolejności technologicznej ich wykonania oraz podstaw do
ustalania jednostkowych nakładów rzeczowych z podaniem jednostek przedmiarowych
robót, opracowane przed wykonaniem robót na podstawie dokumentacji projektowej.
Przedmiary winny być sporządzone wg takiego podziału, który umożliwi ustalenie kosztu
poszczególnego obiektu inwentarzowego zgodnie z KŚT,

c) szczegółowe specyfikacje techniczne (SST), w tym specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru  robót  zawierające  szczegółowy  opis  robót,  technologię  budowy,  rodzaj
zastosowanych materiałów i warunki odbioru robót.

3) Nadzór autorski nad realizacją projektu.

3. Projekt budowlany w oparciu o Koncepcję, zostanie sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm.),
a także zgodnie z 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 (tj. Dz.U. z 2013 poz.
1129)  oraz  Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23 czerwca 2003 r.  w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Z 2003, Nr 120, poz. 1126).

4.  Projekty  wykonawcze  zostaną  sporządzone  zgodnie  z  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 (tj. Dz.U. z 2013 poz. 1129). Projekty wykonawcze
powinny  uzupełniać  i  uszczegóławiać  projekt  budowlany  w  zakresie  i  stopniu  dokładności



niezbędnym do prawidłowego wykonania robót budowlanych oraz sporządzenia przedmiarów
robót i kosztorysów inwestorskich.

5. Przedmiary robót zostaną sporządzone zgodnie z 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  (tj.  Dz.U.  z  2013  poz.  1129),  z  uwzględnieniem  takiego  podziału  zakresu
rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w
rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 poz. 1864).

6. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) zostaną sporządzone zgodnie
z 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 (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

7.  Kosztorysy  inwestorskie  zostaną  sporządzone  w  układzie  branżowym  jako  oddzielne
opracowanie  dla  poszczególnych  rodzajów  robót,  uwzględniające  taki  podział  zakresu
rzeczowego, który umożliwi ustalenie rodzaju i kosztów poszczególnych środków trwałych w
rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 poz. 1864). Kosztorys inwestorski będzie stanowił podstawę
określenia  wartości  zamówienia  na  roboty  budowlane.  Należy  go  wykonać  zgodnie  z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i
podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczenia  planowanych  kosztów  prac
projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie
funkcyjno – użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1389).

8.  Dokumentacja  projektowo-kosztorysowa,  z  uwagi  na  jej  późniejsze  wykorzystanie  przez
Zamawiającego  przy  opracowaniu  opisu  przedmiotu  zamówienia  robot  budowlanych,  które
podlegać będzie rygorom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej
PZP), nie może zawierać rozwiązań, które mogą w jakikolwiek sposób powodować naruszenie
przez  Zamawiającego  przepisów  Prawa  zamówień  publicznych,  w  szczególności  nie  mogą
utrudniać uczciwej konkurencji, jak również nie mogą zawierać wskazania znaków towarowych,
patentów  lub  pochodzenia,  chyba,  że  byłoby  to  uzasadnione  specyfikacją  przedmiotu
zamówienia  i  nie  można  byłoby  opisać  przedmiotu  zamówienia  za  pomocą  dostatecznie
dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” (art. 29 ust.
2  i  3  ustawy  PZP).  W  przypadku  niespełnienia  w/w  warunków  przez  Projektanta,  gdy
Zamawiający z tego powodu zostanie obciążony jakimikolwiek sankcjami ze strony podmiotu
sprawdzającego dofinansowanie, Projektant zostanie obciążony w/w sankcjami.

9. Wykonawca w opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej uwzględni opis cyklu
życia  dla  przedmiotu  zamówienia  (art.  2  pkt  1a  ustawy PZP)  oraz  przedstawi  możliwe  do
zastosowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy
robót budowlanych kryteria oceny ofert odnoszące się do przedmiotu zamówienia (art. 91 ust.
2 PZP i następne).

10. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił  wszelkie dodatkowe elementy prac nie określone
szczegółowo, ale niezbędne dla wykonania opracowania oraz:

1) wartość umowy w całości obejmuje wszelkie ryzyko i nieprzewidziane okoliczności przy
wykonaniu opracowania, a także wszelkie prace i wydatki dodatkowe bądź inne, czy to
odrębnie lub szczegółowo wymienione bądź określone w Umowie, które Wykonawca ze
względu na profesjonalnie prowadzoną działalność gospodarczą powinien przewidzieć, a
są one nieodzowne w celu wykonania opracowania albo mogą stać się nieodzowne w
celu  przezwyciężenia  takich  ryzyk  lub  nieprzewidzianych  okoliczności  przed
ukończeniem prac stosownie do Umowy;

2) Zamawiający  nie  ponosi  odpowiedzialności  wobec  Wykonawcy  za  jakiekolwiek
przeszkody czy okoliczności, które mogą mieć wpływ na zapewnienie, wykonanie lub
dostarczenie opracowania, chyba że należą one do obowiązków Zamawiającego i uważa
się,  że  Wynagrodzenie  zapewnia  Wykonawcy  prawidłowe  i  wystarczające  pokrycie



kosztów wykonania  i  wszystkich  spraw oraz  rzeczy  koniecznych  do  wykonania  jego
obowiązków wynikających z Umowy, zaś Wykonawcy nie przysługuje żadna dodatkowa
zapłata  z  powodu  jakiegokolwiek  braku  zrozumienia  czy  nienależytej  staranności  w
odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

TERMINY REALIZACJI

11. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1) Rozpoczęcie od dnia zawarcia niniejszej umowy, zakończenie wykonania wielobranżowej

dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych - w terminie do ..…. tygodni od
dnia zawarcia umowy, w tym:
a) koncepcja w terminie do ..…. tygodni od dnia zawarcia umowy,
b) materiały wyjściowe do projektowania w terminie do …… tygodni od dnia zawarcia

umowy,
c) dokumentacja wymagana dla przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia

na środowisko w terminie do ….tygodni od dnia zawarcia umowy,
d) projekt budowlany, w terminie do ….. tygodni od dnia zawarcia umowy,
e) projekty wykonawcze i materiały przetargowe, w terminie do …… tygodni od dnia

zawarcia umowy,
2) Nadzór autorski, o którym mowa w pkt 2 ppkt 3), będzie wykonywany zgodnie z pkt.

14, w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji inwestycji, od dnia podpisania
umowy  z  wykonawcą  robót  budowlanych  realizowanych  na  podstawie  przedmiotu
Umowy do dnia upływu okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych realizowanych w
oparciu o przedmiot Umowy, w trybie określonym w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3) Przedłużenie  terminu realizacji  umowy  może  ulec  zmianie  w  następujących
przypadkach:
a) zwłoki  instytucji  opiniujących  i  uzgadniających  ponad  łączny  czas  wykonania

przypisanych im czynności przewidziany obowiązującymi przepisami jest podstawą
do przedłużenia terminu wykonania dokumentacji o okres równy tej zwłoce,

b) ważnych przyczyn, nie leżących po stronie Wykonawcy, pisemnie uzasadnionych i
udowodnionych przez Wykonawcę, których wystąpienie realnie wpływa na termin
zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
jednostronnej  weryfikacji  w/w  przyczyn  wskazanych  przez  przyjmującego
zamówienie  i  do  samodzielnego  podjęcia  decyzji  w  kwestii  zasadności  zmiany
terminu.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

12.  Do  obowiązków  Wykonawcy,  w  ramach  określonego  w  umowie  wynagrodzenia  należy
opracowanie  Przedmiotu  Umowy,  w  sposób  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  prawa  i
normami, w szczególności w sposób zgodny z wymaganiami:

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1579 ze zm.),
3) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2017 r., poz.

519), 
4) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134

ze zm.),
5) Rozporządzenia  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 (tj.
Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

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



7) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Środków Trwałych (Dz.U. z 2016 poz. 1864),

8) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia
metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczenia  planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych
w programie funkcyjno – użytkowym (Dz.U. z 2004 Nr 130, poz. 1389), 

9) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

10)Innych obowiązujących przepisów prawa dotyczących przedmiotowej inwestycji.

13. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy w szczególności
zobowiązany jest do:

1) opracowania  dokumentacji  projektowej  i  materiałów  przetargowych  w  terminach
ustalonych  w  umowie  oraz  w  sposób  zgodny  z  opiniami  i  zaleceniami  Sądu
Konkursowego, wymaganiami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, w tym
techniczno-budowlanymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) zapewnienia  udziału  w  opracowaniu  projektów  osób  posiadających  uprawnienia
budowlane  do  projektowania  w  odpowiedniej  specjalności  oraz  wzajemne
skoordynowanie  techniczne  wykonanych  przez  te  osoby  opracowań  projektowych,
zapewniające  uwzględnienie  zawartych  w  przepisach  prawa  zasad  bezpieczeństwa  i
ochrony  zdrowia  w  procesie  budowy,  z  uwzględnieniem  specyfiki  projektowanych
obiektów  budowlanych  (na  etapie  sporządzania  projektu  budowlanego  przedstawić
zespół autorski);

3) sporządzenia  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126.);

4) opracowania wg wzoru oraz przekazania Zamawiającemu tabeli elementów scalonych w
ciągu 5 dni od podpisania umowy;

5) uzyskania wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych,
w tym uzyskania niezbędnych warunków technicznych od gestorów sieci,  Miejskiego
Zarządu Dróg,  Miejskiego Konserwatora Zabytków, Referatu Planowania Infrastruktury
Miejskiej;

6) wyjaśniania wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;
7) sporządzania i uzgadniania indywidualnej dokumentacji technicznej, o której mowa w

art.10 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2016
poz. 1570 ze zm.);

8) uzyskania  wszystkich  wymaganych  prawem  zatwierdzeń,  decyzji  i  pozwoleń
niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  niezbędnych  do  realizacji  robót
budowlanych  dla  zadania  inwestycyjnego  pn.  „Zagospodarowanie  placu  Gabriela
Narutowicza w Płocku”, z odpowiednimi organami, w tym ze Konserwatorem Zabytków,
gestorami  mediów  a  także  (w  razie  konieczności)  uzyskania  uzgodnień  p.poż.  oraz
uzgodnień międzybranżowych dla projektu budowlanego i wykonawczych;

9) brania udziału w zorganizowanych konsultacjach społecznych (maksymalnie 2 spotkania
otwarte  z  mieszkańcami)  oraz  w  spotkaniach  koordynacyjnych  (maksymalnie  ……
spotkań)  w  celu  bieżącego  rozwiązywania  wyłonionych  problemów  i  dokonywania
niezbędnych uzgodnień;

10)zatwierdzenia  dokumentacji  przez  Zamawiającego  przed  wystąpieniem  o  decyzje
organu  administracji  architektoniczno  –  budowlanego  zatwierdzających  projekt
budowlany  i  zezwalających  na  wykonanie  robót  budowlanych  i/lub  skutecznego
zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  oraz  ustalenie  z  Zamawiającym
danych  wyjściowych  do  kosztorysowania  (przed  przystąpieniem  do  wykonania
przedmiarów  robót  i  kosztorysów  inwestorskich  należy  ustalić  dane  techniczne,
technologiczne, organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej);

11)udzielania Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym
jednak niż 7 dni, pisemnych wyjaśnień na pytania wykonawców w toku postępowania o
udzielenie  zamówienia  publicznego  na  wykonanie  robót  budowlanych  dla  zadania



inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu Gabriela Narutowicza w Płocku”;
12)w  przypadku  konieczności  uwzględnienia  w  dokumentacji  projektowej  obszarów

leżących  poza  terenem  inwestycji  lub  wystąpienia  kolizji  sieci,  urządzeń,  obiektów
budowlanych  w  celu  dostosowania  stanu  istniejącego  do  projektowanego  zadania
inwestycyjnego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do:  uwzględnienia  niezbędnych
uwarunkowań  w  dokumentacji  projektowej  tj.  wykonania  projektów  dotyczących
powyższych obszarów, w tym projektów dotyczących rozwiązania występujących kolizji
sieci, urządzeń, obiektów budowlanych, uzgodnienia ich z właścicielami tych terenów,
sieci, urządzeń obiektów oraz uzyskania niezbędnych w tym zakresie opinii, ekspertyz i
pozwoleń.  W  takim  przypadku  Wykonawca  uprawniony  jest  do  zażądania  zmiany
zapisów umowy w zakresie wynagrodzenia oraz terminów.

13)przygotowania oraz złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o wydanie
decyzji pozwolenia na budowę, wystąpienie o uzyskanie pozwolenia na budowę;

14)opracowania  dokumentacji  projektowej  w  sposób  zapewniający  Zamawiającemu
jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych dla
zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie placu Gabriela Narutowicza w Płocku”
zgodnie z dyspozycją art. 29-31 ustawy PZP;

15)zapewnienia  sprawdzenia  wykonanej  Dokumentacji  pod  względem  jej  zgodności  z
obowiązującymi  przepisami  prawa,  w tym Prawa budowlanego  oraz  obowiązującymi
normami,  przez  osobę  posiadającą  odpowiednie  uprawnienia  budowlane  do
projektowania bez ograniczeń lub rzeczoznawcę budowlanego,  jeśli  ustawa z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r., poz. 290), nakłada taki
obowiązek;

16)zapewnienia skoordynowania wszystkich projektów branżowych.

14.  Pełnienie  nadzoru  autorskiego  będzie  się  odbywać  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym
zakresie przepisami, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) oraz na zasadach i warunkach określonych poniżej, a w
szczególności będzie polegać na:

1) stwierdzaniu  zgodności  realizacji  robót  z  wykonaną  dokumentacją  projektową,
obowiązującymi przepisami prawa i normami,

2) uzgadnianiu  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz wykonaniu niezbędnych dodatkowych
opracowań  wynikłych  w  procesie  realizacji,  zgłaszanych  przez  Inspektora  Nadzoru
Zamawiającego wraz z ich odnotowaniem w dzienniku budowy,

3) udziale w naradach koordynacyjnych oraz innych spotkaniach, a także odbiorach robót,
4) w  razie  konieczności  nanoszeniu  zmian  do  zatwierdzonej  dokumentacji  projektowej

podczas  wykonywania  robót  wraz  z  pisemnym  potwierdzeniem  na  oświadczeniu,  o
którym mowa w art. 57 Prawa budowanego,

5) uzupełnianiu projektów o ewentualne rysunki doprecyzowujące przyjęte w dokumentacji
projektowej rozwiązania oraz wyjaśnianie wykonawcom wątpliwości powstałych w toku
realizacji,

6) udziale w spotkaniach z Wykonawcą robót budowlanych lub z Zamawiającym, których
celem  jest udzielanie wyjaśnień,  porad, wskazówek dotyczących realizacji,  na każde
wezwanie  Zamawiającego,  jeżeli  udzielenie  wyjaśnień,  porad  i  wskazówek  nie  jest
możliwe w formie kontaktu telefonicznego lub mailowego,

7) każdorazowe sporządzanie karty nadzoru autorskiego,
8) uzgadnianiu  ewentualnej  dokumentacji  warsztatowej,  montażowej,  służącej

prefabrykacji itp. w zakresie zgodności z projektem budowlanym i wykonawczym,
9) bieżącym  nanoszeniu  na  2  egzemplarzach  dokumentacji,  rozwiązań  zamiennych  w

projekcie wraz z ich odnotowaniem w dzienniku budowy.

UMOWY O PODWYKONAWSTWO

15. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcom.

16. Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w niniejszej umowie to umowy zawarte w
formie  pisemnej  o  charakterze  odpłatnym,  których  przedmiot  stanowi  część  przedmiotu



niniejszej umowy, zawarte między Wykonawcą a innym podmiotem zwanym Podwykonawcą.

17. Wynagrodzenie Podwykonawcy za zlecony mu do realizacji zakres Przedmiotu Umowy nie
może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za ww. zakres.

18.  Realizacja  części  Przedmiotu  Umowy  poprzez  Podwykonawców  nie  zmienia
odpowiedzialności  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  za  prawidłową  realizację  Przedmiotu
Umowy.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  wobec  Zamawiającego  oraz  osób  trzecich  za
działania,  zaniechanie działania,  uchybienia i  zaniedbania Podwykonawców w takim samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

19.  Wykonawca  jest  obowiązany  do  udzielania  Zamawiającemu  wszelkich  wyjaśnień
dotyczących prawidłowości realizacji umów z Podwykonawcami.

20. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt.
16, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

21. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) współdziałanie z Wykonawcą przy wykonaniu Przedmiotu Umowy, w tym udzielaniem

niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy,
2) zorganizowanie  konsultacji  społecznych  (maksymalnie  2  spotkania  otwarte  z

mieszkańcami), w trakcie których zaprezentowana zostanie koncepcja, o której mowa w
pkt. 2 ppkt. 1 a).  

3) sprawdzenie i odbiór Dokumentacji,
4) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu niniejszej

Umowy

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

22. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego.

23.  Odbiór  opracowania  kompletnej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  wraz  z
uzyskanymi  decyzjami  organu  administracji  architektoniczno-budowlanej  zatwierdzającymi
projekty  budowlane  i  zezwalającymi  na  wykonanie  rozbiórki  i  robót  budowlanych  i/lub
skutecznego  zgłoszenia  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych  potwierdzony  zostanie
pisemnym protokołem przekazania, który sporządzony zostanie po  dostarczeniu opracowania
Zamawiającemu.

24.  Przy odbiorze dokumentacji  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany do sprawdzenia  jakości
dokumentacji  projektowo-kosztorysowej,  a  wszystkie  jej  wady  i  braki  Wykonawca  będzie
usuwał w trakcie realizacji inwestycji z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego, w
tym  też  okresie  będzie  ją  uzupełniał  i  modyfikował.  Czynności,  o  których  mowa  wyżej,
Wykonawca  będzie  realizował  w  ramach  wynagrodzenia  ryczałtowego  obejmującego  ww.
zakres rzeczowy.

25. Niekompletność dzieła Zamawiający zobowiązany jest reklamować Wykonawcy na piśmie w
terminie 30 dni od daty złożenia przedmiotu zamówienia.

26.Wykonawca  przyjmuje  odpowiedzialność  względem Zamawiającego,  jeżeli  dokumentacja
ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel, dla którego została
opracowana,  a  w  szczególności  odpowiada  za  rozwiązania  projektowe  niezgodnie  z
parametrami ustalonymi w normach i  przepisach techniczno-budowlanych. Podpisanie przez



Zamawiającego protokołu odbiorczego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady
tkwiące w dokumentacji.

27. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek
wadami lub błędami Przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego,
na  podstawie  Przedmiotu  umowy,  planowanej  inwestycji  i/lub  powodującymi  konieczność
wykonania dodatkowych projektów lub robót, a także powodującymi konieczność poniesienia
dodatkowych wydatków.

28.Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie w związku
z wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych oraz w związku z likwidacją
strat  w  wykonanych  robotach  budowlanych,  obiektach  budowlanych  i  urządzeniach,  jeżeli
przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w opracowaniu sporządzonym przez
Wykonawcę.

29.  Wszelkie  Dokumenty  oraz  inne  opracowania,  będące  przedmiotem odbioru  muszą  być
zaopatrzone w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że zostały wykonane
zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz są w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

30. Wraz z projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, Wykonawca złoży dodatkowo
pisemne  oświadczenie  projektanta  (zgodnie  z  treścią  art.  20  ustawy  Prawo  budowlane)  –
podpisane przez projektanta.

WYNAGRODZENIE

31.  Za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają  dla  Wykonawcy  wynagrodzenie
ryczałtowe  w  kwocie  brutto  ……………..  (słownie  złotych:  ……………………………………………..),
uwzględniające wszelkie koszty Wykonawcy, w tym kwota netto: ……………………..zł oraz podatek
VAT 23% w kwocie ………………….zł (słownie złotych: ….………………..).

32. Wynagrodzenie obejmuje prace związane z opracowaniem dokumentacji oraz wszelkie inne
prace i czynności, do których realizacji zobowiązał się Wykonawca.

33. Wynagrodzenie z pkt. 31 płatne jest w dwóch ratach, po wykonaniu całego przedmiotu
zamówienia, przy czym:

1) I rata w wysokości  50% wartości  wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 31, po
wykonaniu  zadań  określonych  w  pkt.  2  ppkt.  1)  i  2)  wraz  z  decyzjami  organu
administracji  architektoniczno-budowlanego  zatwierdzającymi  projekty  budowlane  i
zezwalającymi  na  wykonanie,  rozbiórki  i  robót  budowlanych  i/lub  skutecznym
zgłoszeniem  zamiaru  wykonania  robót  budowlanych,  potwierdzonych  sporządzonym
protokołem przekazania;

2) II rata w wysokości 50% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w pkt. 31, po
sprawdzeniu przez Zamawiającego – w terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu
przekazania  całego  przedmiotu  zamówienia  –  kompletności  dokumentacji,  z
zastrzeżeniem poniższych zapisów.

Jeżeli  w  terminie  wyżej  określonym  Zamawiający  nie  wniósł  żadnych  zastrzeżeń  do
dokumentacji,  wówczas  Strony  podpisują  protokół  odbiorczy,  stanowiący  podstawę  do
wystawienia faktury VAT. Jeżeli  natomiast w wyniku sprawdzenia dokumentacji  stwierdzono
jakiekolwiek zastrzeżenia Wykonawca usunie je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
i po ich ostatecznym usunięciu Wykonawca przekaże poprawioną (uzupełnioną) dokumentację,
która  zostanie  ponownie  sprawdzona  przez  Zamawiającego  w  terminie  do  30  dni  od daty
przekazania.



34. Ostateczny odbiór prawidłowo zrealizowanego przedmiotu umowy nastąpi na podstawie
obustronnie  podpisanego  protokołu  odbiorczego,  stanowiącego  podstawę  do  wystawienia
faktury VAT.

35. Termin realizacji faktur – 30. dnia od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

36. Zamawiający dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, przyspieszenie płatności za wystawione
faktury  pod  warunkiem  udzielenia  skonta.  W  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego
płatności w terminie wcześniejszym niż ustalony w pkt. 35, strony ustalają, że skonto będzie
wynosiło równowartość oprocentowania w wysokości 5% w skali roku od należności z faktury
za  każdy  dzień  płatności  dokonanej  przed  terminem określonym w pkt.  35.  Zamawiający
zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty przed terminem będzie uzależniona od jego sytuacji
ekonomiczno-finansowej.

37.  Strony  ustalają,  że  zapłata  następuje  z  chwilą  obciążenia  rachunku  bankowego
Zamawiającego.

38.  W  przypadku  dostarczenia  faktury  bez  dokumentów  wymaganych  umową  albo
dokumentów o  niewłaściwej  treści,  Zamawiającemu przysługuje  prawo  do  wstrzymania  jej
płatności.  Termin  zapłaty  takiej  faktury  będzie  liczony  od  daty  uzupełnienia  stosownych
braków.

39.  Wynagrodzenie  z  pkt.  31 jest  ostateczne,  uwzględnia  wszystkie  elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i  czynności,  które są
niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy.

40. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

41. Przeniesienie praw z niniejszej umowy (przelew wierzytelności) przez Wykonawcę na osobę
trzecią wymaga zgody Zamawiającego.

42.  Wykonawca  oświadcza,  że  dokonał  zgłoszenia  rejestracyjnego  i  decyzją  Urzędu
Skarbowego otrzymał Numer Identyfikacji Podatkowej …………………………………

43. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

44. Faktury Wykonawca wystawia na: Gmina-Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1, NIP:
774-31-35-712.

45. Wystawiający faktury jest zobowiązany do wskazania w nich numeru niniejszej umowy.

46. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia, w wysokości i na warunkach określonych w
niniejszej Umowie, wypełnia wszelkie ewentualne roszczenia majątkowe Wykonawcy względem
Zamawiającego.

AUTORSKIE PRAWO MAJĄTKOWE

47.  Wykonawca  niniejszym  zobowiązuje  się  do  przeniesienia  na  Zamawiającego  autorskie
prawa  majątkowe  do  wykonanego  przedmiotu  umowy  z  dniem  podpisania  przez  Strony
protokołu odbioru w ramach wynagrodzenia określonego w pkt. 31.

48.  Przeniesienie  autorskich  praw  majątkowych  następuje  na  następujących  polach
eksploatacji:

1) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w
jakiejkolwiek formie,

2) tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu,
3) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,
4) zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia niniejszej Umowy nośnikach, w



tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie
światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników
przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

5) wytwarzanie  określoną  techniką,  w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu
magnetycznego oraz techniką cyfrową,

6) wprowadzanie  do  obrotu  (w  tym  poprzez  sieć  Internet),  w  tym  wielokrotne
rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach),

7) wprowadzanie do pamięci komputera,
8) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a

także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

49.  Wraz  z  przeniesieniem  autorskich  praw  majątkowych  na  Zamawiającego  przechodzi
wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na
wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie w tym prawo do dokonania
zmian i przeróbek.

50.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wobec  Zamawiającego  do  nie  wykonywania,  przez  czas
nieoznaczony  autorskich  praw  osobistych  przysługujących  mu  do  wykonanego  przedmiotu
umowy  co,  do  których  autorskie  prawa  majątkowe  przysługują  Zamawiającemu.  W
szczególności Wykonawca zobowiązuje się w stosunku do Zamawiającego do nie wykonywania:
prawa do udostępnienia go anonimowo, prawa do nienaruszalności treści i  formy oraz jego
rzetelnego wykorzystywania, prawa do decydowania o pierwszym udostępnieniu przedmiotu
umowy publiczności, prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

51.  Przeniesienie  praw  określonych  niniejszą  Umową  następuje  na  wyłączną  własność
Zamawiającego i jest nieograniczone terytorialnie.

52. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia o którym stanowi pkt.
31 niniejszej umowy, wszelkie prawa zależne do wykonanego dzieła  na polach eksploatacji
wskazanych w pkt. 48. 

53.  Wykonawca  zobowiązuje  się  udzielać  wyjaśnień  wszelkich  wątpliwości  dotyczących
dokumentacji  i  zawartych  w  niej  rozwiązań,  na  zapytania  wykonawców  w  trakcie  trwania
postępowania przetargowego oraz podczas realizacji inwestycji.

KARY UMOWNE

54. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za opóźnienie, jeżeli
opóźnienie wynika z okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi wykonawca, a mianowicie
za:

1) za opóźnienie Wykonawcy w oddaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wartości
umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia
po upływie terminu umownego,

2) za opóźnienie Wykonawcy w usunięciu wad opracowania stwierdzonych przy odbiorze
prac  lub w okresie  gwarancji  lub  rękojmi  -  w wysokości  0,5% wartości  umownego
wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie
terminu określonego na usunięcie wad,

3) za opóźnienie Wykonawcy w przedstawieniu polisy ubezpieczeniowej w wysokości 0,5%
wartości  umownego  wynagrodzenia  brutto  za  każdy  dzień  opóźnienia,  licząc  od
następnego dnia po upływie terminu umownego,

4) za  odstąpienie  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie
Wykonawcy lub w przypadku bezzasadnego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę –
w wysokości 10% wartości umownego wynagrodzenia brutto,

5) za opóźnienie w dostarczeniu Tabeli Elementów Scalonych - w wysokości 0,1 % wartości
umownego wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia
po upływie terminu umownego; 



6) za  niewykonanie  lub  opóźnienie  w  wykonaniu  przez  Wykonawcę  któregokolwiek
obowiązku w ramach nadzoru autorskiego, o których mowa w pkt. 14, w wysokości:
◦ 5  %  wynagrodzenia  umownego  brutto,  za  każdy  przypadek  niewykonania

pojedynczego obowiązku;
◦ 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy  dzień opóźnienia w wykonaniu

pojedynczego obowiązku.

55. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych naliczonych przez Zamawiającego
z wystawionych przez siebie faktur VAT.

56.   W razie,  gdy  kary  umowne  nie  pokryją  poniesionej  szkody,  Zamawiający  zachowuje
możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych ponad wysokość kar umownych.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

57. Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty
powzięcia informacji o którymkolwiek z poniższych zdarzeń:

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac, ich wykonywaniem lub gdy minął końcowy
termin  realizacji  przedmiotu  umowy,  a  w  szczególności  nie  realizuje  obowiązku
stawiennictwa na spotkaniach z udziałem Zamawiającego,

2) gdy  Wykonawca  wykonuje  prace  w  sposób  sprzeczny  z  umową,  niezgodnie  z
uzgodnieniami i zaleceniami Zamawiającego oraz pomimo wezwania do zmiany sposobu
wykonania prac i wyznaczenie mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się
należycie z umowy;

3) zostanie  wydany  nakaz  zajęcia  majątku  Wykonawcy  w  zakresie  uniemożliwiającym
wykonanie umowy,

4) w razie stwierdzenia przez Zamawiającego istotnych wad opracowania nie nadających
się do usunięcia lub gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

58. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie
będzie służyło interesom Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty wystąpienia istotnej
zmiany  okoliczności.  W  tym  przypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia
należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy,  ustalonego  na  podstawie  zatwierdzonego
protokołu zaawansowania prac. 

59. Odstąpienie od umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić na piśmie.

60. W przypadku odstąpienia od umowy, Strony ustalą wspólnie wartość wykonanych przez
Wykonawcę prac, przy czym istniejąca dokumentacja, niezależnie od stopnia zaawansowania
prac  projektowych,  staje  się  własnością  Zamawiającego  i  przysługuje  mu  prawo  jej
wykorzystywania bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy.

61. Wykonawca jest zobowiązany do wydania w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez
Zamawiającego  od  umowy  wszystkich  znajdujących  się  w  jego  posiadaniu  dokumentów  i
materiałów dotyczących przedmiotu umowy.

RĘKOJMIA, GWARANCJA

62. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonane opracowanie.

63. Okres udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy i liczy się od dnia podpisania protokołu
odbiorczego. 

64. Wykonawca udziela gwarancji  na wykonaną w ramach niniejszej Umowy dokumentację
projektowo-kosztorysową. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się, że dokumentacja



będzie wolna od wad powodujących zmniejszenie jej wartości lub użyteczności ze względu na
cel, dla którego została opracowana, co w szczególności oznacza, że dokumentacja:

1) będzie zgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
2) będzie zawierać rozwiązania zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi,
3) będzie zawierać rozwiązania zgodne z zasadami sztuki budowlanej.

65.  O  wykryciu  wady  Zamawiający  jest  obowiązany  zawiadomić  na  piśmie  Wykonawcę  w
terminie 14 dni od daty jej ujawnienia. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do
usunięcia  na własny koszt  i  własnym staraniem wszelkich wad ujawnionych w wykonanym
przedmiocie umowy. Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem
przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, przy czym termin ten nie może być dłuższy
niż 10 dni.

66. Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw wad i usterek.

67.  Strony  niniejszym  postanawiają,  że  Zamawiający  może  dochodzić  roszczeń  z  tytułu
gwarancji  za  wady  także  po  upływie  terminów,  o  których  mowa  powyżej  jeżeli  zgłosi
Wykonawcy wadę przed jego upływem.

68. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady opracowania wygasają w stosunku
do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu
rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji.

69. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą Przedmiot umowy lub jej
część, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może:

1) żądać usunięcia wad, w terminie, o którym mowa w pkt. 65, z zagrożeniem naliczania
kar umownych, o których mowa w pkt. 54 ppkt. 2),

2) odstąpić od umowy, jeżeli  istotne wady wskazane w Przedmiocie umowy nie zostały
usunięte w terminie o którym mowa w pkt. 65, z zastrzeżeniem pkt. 70.

70. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady opracowania wygasają w stosunku
do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu
rękojmi za wady obiektu lub robót wykonywanych na podstawie tej dokumentacji, lecz nie
później niż 72 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru.

INNE POSTANOWIENIA

71. W dniu zawarcia umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
wysokości 5% wynagrodzenia, tj. kwotę …………………. złotych w formie ……………………

72. Kwota ………………. złotych, tj.  70% zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 71 zostanie
zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane tj. od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (odbiór końcowy).

73.  Kwota  ………………. złotych,  tj.  30% zabezpieczenia,  o  którym mowa w pkt.  71 zostaje
pozostawiona na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji  i/lub rękojmi za
wady. Podlega ono zwrotowi nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady i
gwarancji.


