
 
 

                    

 

Załącznik nr 7 do Ogłoszenia 
 

Wzór Umowy – Umowa nr…….. 
 
zawarta w dniu ..................... w Rotmance pomiędzy: 
 
Eksploatator Spółka z o. o. z siedzibą w Rotmance, ul. Sportowa 25, 83-010 Straszyn, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem 0000228872, NIP 6040022502, o kapitale zakładowym w wysokości 72.554.000,00, 
wpłaconym w całości,  zwaną dalej „Zamawiającym”  
reprezentowaną przez: 
 
Jacka Kaszubowskiego – Prezesa Zarządu 
 
a 
 
..........................................................................................................  
Zwanym dalej  “Wykonawcą”,  reprezentowanym przez: 
 
..............................................................  -  .......................................... 
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 
 
W wyniku wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę w odpowiedzi na Ogłoszenie do składania 
ofert z dnia 07.04.2021 r. r. (dalej „Ogłoszenie”) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, 
przeprowadzonego zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień sektorowych podprogowych 
w Eksploatator Sp. z o. o.” (wprowadzonym Zarządzeniem nr 2/2021 Prezesa Zarządu 
„Eksploatator” Sp. z o. o. z dnia 18 stycznia 2021.), znak sprawy ZP/9/2021 Strony zawierają 
umowę o następującej treści: 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania:  

„Budowa magistrali wodociągowej DN 250 PE ze Stacji Uzdatniania Wody w m. 
Przejazdowo do m. Wiślinka, gmina Pruszcz Gdański”. 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania i forma przekazania Przedmiotu Umowy 
określony jest w § 3 Ogłoszenia, stanowiącego integralną część niniejszej Umowy. 

3. W zakres Przedmiotu Umowy wchodzi udzielanie, na wniosek Zamawiającego, odpowiedzi na 
pytania oraz wszelkich wyjaśnień dotyczących treści opracowanej dokumentacji w trakcie 
przeprowadzanego przez Zamawiającego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego na realizację robót budowlanych na podstawie wykonanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obowiązek udzielić odpowiedzi do końca drugiego 
dnia roboczego od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego. W szczególnych sytuacjach 
Zamawiający ma prawo wydłużyć termin na udzielenie odpowiedzi. W razie braku udzielenia 
odpowiedzi przez Wykonawcę w wymaganym terminie, Wykonawca zapłaci na rzecz 
Zamawiającego karę umowną w kwocie 500 zł za każdy dzień opóźnienia.  

4. Nadzór autorski świadczony będzie na podstawie odrębnej Umowy. 
 

§ 2 
Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia we własnym zakresie i na własny koszt 
odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji prac 
składających się na Przedmiot Umowy i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania 
niniejszej umowy oraz rękojmi i gwarancji jakości. Kserokopię odpowiednich umów 
ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 3 dni od dnia zawarcia 
niniejszej Umowy, a następne na min. 7 dni przed wygasaniem poprzednich. 

2. Poza tym, do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) przed rozpoczęciem prac projektowych, zapoznanie się z dokumentami będącymi w 
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posiadaniu Zamawiającego oraz sprawdzenie w terenie warunków wykonania 
zamówienia,  

2) na każdym etapie projektowania konsultacje z Zamawiającym, dotyczące istotnych 
elementów mających wpływ na późniejsze koszty realizacji i eksploatacji inwestycji,  

3) przeprojektowanie wszelkiej infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenu) itp. jeżeli 
w wyniku uzgodnień zajdzie taka konieczność (koszt tych opracowań powinien być 
wliczony w cenę oferty), 

4) w okresie trzech lat od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej, 
aktualizacja kosztorysu inwestorskiego w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia takiej potrzeby 
przez Zamawiającego, 

5) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych 
tzn. bez podawania nazw ich producentów; jeżeli będzie to niemożliwe i jedyną 
możliwością będzie podanie nazwy producenta materiału lub urządzenia, to Wykonawca w 
takim miejscu zobowiązany jest do dodania” lub równoważny" i stworzenia karty 
minimalnych parametrów jakim ma odpowiadać urządzenie/materiał równoważny.  

3. Wykonawca nie może powierzyć wykonywania całości ani części Przedmiotu Umowy 
podmiotowi trzeciemu bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wskazanie 
podwykonawcy w ofercie nie zwalnia Wykonawcy z ww. obowiązku. 

 
§ 3 

Odbiór Przedmiotu Umowy 
1. Wydanie Przedmiotu Umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego, przy czym Wykonawca jest 

zobowiązany poinformować Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o gotowości 
przekazania Przedmiotu Umowy. 

2. Odbiór Przedmiotu Umowy nastąpi na podstawie obustronnie podpisanych stosownych 
protokołów odbioru Przedmiotu Umowy, przy czym  odbiór nastąpi po opracowaniu 
dokumentacji. Podpisanie pierwszego protokołu nastąpi po przekazaniu Zamawiającemu 
sporządzanej dokumentacji koniecznej do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę -
wcześniej uzgodnionej z Zamawiającym, natomiast drugiego po sporządzeniu reszty 
dokumentacji - również wcześniej uzgodnionej z Zamawiającym (projekt wykonawczy, 
kosztorys inwestorski, specyfikacje, etc.) 

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego w toku procedury odbiorowej wad Przedmiotu 
Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do ich niezwłocznego usunięcia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Przekazanie dokumentacji stanowiącej Przedmiot Umowy nastąpi w terminach określonych w 
§ 4 poniżej. 

 
§ 4 

Termin realizacji Umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu Umowy w terminie: 

1) Projektu budowlanego wraz ze złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę w terminie 
12 miesięcy od daty podpisania Umowy. 

2) Projektu wykonawczego, specyfikacji, kosztorysów, przedmiarów oraz wszelkich innych 
dokumentów wchodzących w objętych przedmiotem zamówienia oraz uzyskanie 
prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie 15 miesięcy od daty podpisania 
Umowy.  

2. Strony postanawiają, że termin wykonania Przedmiotu Umowy może ulec zmianie w 
przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 9 niniejszej Umowy i na zasadach 
tam określonych.  

  
§ 5 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Całkowite wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich obowiązków i 

prac spoczywających na Wykonawcy i przewidzianych w Umowie, w tym za przeniesienie 
majątkowych praw autorskich i udzielenie upoważnień o których mowa w § 6 niniejszej 
Umowy, wynosi łącznie brutto ………………….. PLN (słownie złotych: …………………………), w 
tym wartość netto …………………..PLN, (słownie złotych: …………………..), plus podatek VAT 
w stawce 23%, tj. ………………….. PLN, (słownie złotych: …………………..), w tym: 
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1.1 wynagrodzenie za prawidłowe i terminowe wykonanie wszystkich obowiązków i prac 
spoczywających na Wykonawcy i przewidzianych w Umowie wynosi brutto ………………….. PLN 
(słownie złotych: …………………………), w tym wartość netto …………………..PLN, (słownie złotych: 
…………………..), plus podatek VAT w stawce 23%, tj. ………………….. PLN, (słownie złotych: 
…………………..), 
1.2 wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich i udzielenie upoważnień o 
których mowa w § 6 niniejszej Umowy, wynosi brutto ………………….. PLN (słownie złotych: 
…………………………), w tym wartość netto …………………..PLN, (słownie złotych: …………………..), 
plus podatek VAT w stawce 23%, tj. ………………….. PLN, (słownie złotych: …………………..). 

2. Kwota wynagrodzenia, określona w ust. 1 powyżej, zawiera wszelkie koszty związane z 
realizacją Przedmiotu Umowy, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia. 
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy nie podlega waloryzacji. 

3. Płatność wynagrodzenia z wykonanie dokumentacji w odbywać się będzie w czterech 
częściach: 
1) I część w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po uzyskaniu 

przez Wykonawcę map do celów projektowych; 
2) II część w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.1 powyżej, po  

przekazaniu Zamawiającemu sporządzanej dokumentacji koniecznej do uzyskania 
prawomocnego pozwolenia na budowę - wcześniej uzgodnionej z Zamawiającym oraz 
złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę, 

3) III część w wysokości 30% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, po 
sporządzeniu reszty dokumentacji - również wcześniej uzgodnionej z Zamawiającym 
(projekt wykonawczy, kosztorys inwestorski, specyfikacje, etc.) 

4) IV część w wysokości 30% wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1.1 powyżej oraz płatność 
wynagrodzenia za przeniesienie majątkowych praw autorskich i udzielenie upoważnień o 
których mowa w § 6 niniejszej Umowy, po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. 

4. Płatność wynagrodzenia odbędzie się na podstawie faktury VAT wystawionej po podpisaniu 
stosownego protokołu odbioru, przy czym podstawą wystawienia faktury dla płatności, o 
której mowa w ust. 3 pkt 2) oraz 3) powyżej będzie protokół odbioru. Dodatkowo dla płatności 
w ust. 3 pkt 2) Zamawiający wymaga potwierdzenia złożenia wniosku o pozwolenie na budowę 
lub oświadczenia projektanta o złożeniu wniosku na pozwolenie na budowę, w przypadku gdy 
administracyjnie nie jest on w stanie takiego potwierdzenia uzyskać (np. w okresie trwania 
epidemii). 

5. Faktury płatne będą w terminie do 30 dni, licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego 
faktury wraz z podpisanym przez Strony stosownym protokołem odbioru. Należności 
Wykonawcy płatne będą w formie przelewu z rachunku Zamawiającego na rachunek 
Wykonawcy wskazany na fakturze VAT. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu  
i doręczania ich do siedziby Zamawiającego przesyłką poleconą lub przez swojego 
przedstawiciela. 

7. Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią 
wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy. 

 
§ 6 

Prawa autorskie 
1. Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja Projektowa stanowić będzie oryginalny utwór w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. 
U. z 2019 r., poz. 1231) – dalej jako „Ustawa o prawie autorskim”, przysługiwać mu będą do 
niej na zasadzie wyłączności wszelkie autorskie prawa majątkowe jak i prawa osobiste, w tym 
prawa do korzystania z Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy oraz 
dysponowania nimi, nieograniczone w żaden sposób, w szczególności w zakresie czasu 
korzystania z nich, zakresu, ani możliwości rozporządzania nimi bez zgody osób trzecich oraz 
że prawa te są wolne od roszczeń osób trzecich. 

2. Jeżeli uwagi (wytyczne) Zamawiającego stanowić będą twórczy wkład w Przedmiot  Umowy, 
o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, Zamawiającemu i Wykonawcy przysługiwać będą 
prawa autorskie wspólnie, przy czym o chwili powstania autorskich praw Zamawiającego 
decydować będzie fakt wykorzystania jego uwag (wytycznych) na którymkolwiek etapie prac, 
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o których mowa w § 1 Umowy. W takim przypadku, postanowienia niniejszego paragrafu będą 
mieć odpowiednio zastosowanie do udziału, jaki przysługuje w ww. Przedmiocie Umowy 
Wykonawcy. 

3. Strony postanawiają, iż z chwilą przyjęcia Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 niniejszej 
Umowy, Zamawiający w ramach wynagrodzenia określonego niniejszą Umową, nabywa 
własność nośników, wyłączne prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami do 
Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, na pełen czas trwania tych praw, 
bez ograniczeń terytorialnych, na wszelkich istniejących w dniu zawarcia niniejszej Umowy 
polach eksploatacji, a w szczególności określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim, a 
także:  
a) utrwalania, trwałego lub czasowego zwielokrotniania Przedmiotu Umowy, o których mowa 

w § 1 niniejszej Umowy, jak i poszczególnych ich fragmentów, bez konieczności 
uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i 
w jakiejkolwiek formie, w nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym wprowadzenie do 
pamięci komputera lub innego urządzenia, umieszczenia na wszelkich nośnikach w 
jakiejkolwiek technice, systemie, formacie lub zapisie, 

b) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania Przedmiotu Umowy, 
o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, jak i poszczególnych ich fragmentów, na wszelkich 
imprezach otwartych i zamkniętych, 

c) nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej, bezprzewodowej przez stację naziemną 
oraz za pośrednictwem satelity, 

d) wprowadzania Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, jak i 
poszczególnych ich elementów, do obrotu, najmu, udzielania licencji lub użyczenia Projektu 
budowlanego lub jego fragmentów, zarówno pod tytułem darmym, jak i odpłatnie, bez 
względu na charakter użytku, 

e) publicznego udostępniania (rozpowszechniania) Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 
1 niniejszej Umowy lub ich fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 
w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności poprzez wprowadzanie zapisu 
do pamięci komputera, multiplikacji tego zapisu techniką cyfrową w sieciach 
komputerowych bez względu na ilość serwerów, w tym eksploatacji w sieciach 
komputerowych przewodowych i bezprzewodowych, w szczególności w Internecie, 

f) wykorzystanie Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, jak i 
poszczególnych ich fragmentów, dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji 
Zamawiającego, 

g) wykorzystywania dokumentacji w celu uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, 
decyzji i pozwoleń, 

h) adaptacji i modyfikacji Utworu, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, 
i) w przypadku, gdyby w przyszłości powstały nowe pola eksploatacji, które Zamawiający 

będzie chciał wykorzystać, Wykonawca bezzwłocznie i nieodwołalnie zobowiązuje się, nie 
później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania żądania od Zamawiającego, przenieść 
na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania prawami 
do Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, jak i poszczególnych ich 
fragmentów, na tych polach, na pełen czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek 
ograniczeń.  

4. Strony oświadczają, iż w przypadku określonym w ust. 3 lit. i) niniejszego paragrafu powyżej, 
wynagrodzenie określone w niniejszej Umowie, na podstawie, którego Przedmiotu Umowy, o 
których mowa w § 1 niniejszej Umowy zostały wykonane, w całości zaspokaja wszelkie 
roszczenia Wykonawcy, także co do przyszłych pól eksploatacji. 

5. W przypadku odmowy wyrażenia zgody lub jej nie wyrażenia w terminie wskazanym w ust. 3 
lit. i ) niniejszego paragrafu, Zamawiający będzie uprawniony do żądania zapłaty od 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 5 ust. 1 
niniejszej Umowy. W przypadku odmowy lub niedotrzymania terminu przeniesienia praw 
autorskich, Zamawiający będzie również uprawniony do żądania wydania przez właściwy sąd 
orzeczenia zastępującego oświadczenie woli Wykonawcy oraz do dochodzenia odszkodowania 
w pełnym zakresie.  

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu 
szkód jakie może ponieść Zamawiający w związku z niewłaściwym wykonaniem przez 
Wykonawcę niniejszej Umowy, będących konsekwencją naruszenia praw autorskich osób 



Strona 23 z 30 
 

trzecich lub nieprawdziwych oświadczeń złożonych przez Wykonawcę, rozumianej w 
szczególności, jako szkoda bezpośrednia, lub pośrednia, a w szczególności w razie skierowania 
przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie naruszenia 
praw autorskich, lub innych praw własności intelektualnej. 

7. W przypadku wytoczenia przez osobę trzecią powództwa opartego na zarzucie naruszenia jej 
praw do Przedmiotu Umowy, o których mowa w § 1 niniejszej Umowy, Wykonawca zwolni 
Zamawiającego od odpowiedzialności, w szczególności podejmie działania w celu wzięcia 
udziału w postępowaniu po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiającego z udziału w tym 
postępowaniu, a w razie wydania prawomocnego orzeczenia, zasądzającego od 
Zamawiającego określone świadczenia lub/i prowadzącego do pogorszenia praw w sferze 
dóbr osobistych Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie także do naprawienia 
poniesionej przez Zamawiającego z tego tytułu szkody w pełnej wysokości. 

8. Wykonawca nieodwołalnie upoważnia Zamawiającego na zasadzie wyłączności i w ramach 
wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszej Umowie, oraz bez konieczności uzyskiwania 
odrębnej zgody Wykonawcy, do wykonywania całości niemajątkowych autorskich praw 
osobistych i zależnych do Przedmiotu Umowy w zakresie niezbędnym do należytego 
korzystana z niej zgodnie z jej celem, w tym w szczególności, Strony zgodnie postanawiają, iż 
Zamawiającemu oraz jego doradcom przysługuje prawo: dokonywania wszelkich opracowań i 
zmian Przedmiotu Umowy, w tym do naruszania formy i zmiany sposobu wykorzystania, 
łączenie z innymi dziełami tego typu oraz komponowania i wykorzystywania ich części w 
dowolny sposób, oznaczania w sposób ustalony wyłącznie przez Zamawiającego, oraz nadzoru 
nad sposobem korzystania i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich przez 
osoby trzecie.  

 
§ 7 

Kary umowne 
1. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną za odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.  

2. Zamawiający, w wypadku niedotrzymania przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów, 
o których mowa w § 4 ust. 1 niniejszej Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
obciąży Wykonawcę za niewykonanie w terminie tej części zamówienia, karą umowną 
w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
Umowy, za każdy dzień zwłoki.  

3. Zamawiający, w wypadku niedotrzymania z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy przez 
Wykonawcę któregokolwiek z innych określonych w umowie niż wskazane w §4 ust. 1 umowy 
terminów – po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu mu min. 7 dni na usuniecie 
uchybienia od rygorem naliczenia kary - obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy 
dzień zwłoki od daty wskazanej w ww. wezwaniu na usuniecie uchybienia do daty usunięcia 
uchybienia. 

4. Za nieusunięcie lub nienależyte usunięcie wad stwierdzonych w Przedmiocie niniejszej 
Umowy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 
terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 

5. Zamawiający ma prawo do sumowania ww. kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich 
łącznym wymiarze, przy czym suma kar umownych wynikających z ust. 2 do 4 nie może 
przekraczać 40% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej 
Umowy. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzyści. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z faktur Wykonawcy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. 

8. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności wskazanej w ust. 2-5 powyżej tylko jeśli 
udowodni, że zwłoka nie powstały z jego winy, ani z winy jego Podwykonawców lub innych 
osób, za które ponosi odpowiedzialność, a opóźnieniu temu nie mógł zapobiec. 
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§ 8 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w tym płatności kar umownych, 
Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2500 zł 
(słownie złotych: dwa tysiące pięćset 0/100) w jednej z form przewidzianych w art. 56 
Regulaminu, tj. ………………….. 

2. W przypadku konieczności przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w myśl  
§ 4 ust. 5 powyżej w związku z § 9 niniejszej Umowy Wykonawca – przed podpisaniem aneksu 
lub najpóźniej w dniu jego podpisywania – zobowiązany jest do przedłużenia terminu 
ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo  do wniesienia 
nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do Umowy. Ponadto Wykonawca jest 
zobowiązany do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy albo  do wniesienia nowego zabezpieczenia w przypadku, gdy zbliża się 
termin wygaśnięcia aktualnego zabezpieczenia, przy czym przedłużenie lub dostarczenie 
nowego zabezpieczenia musi nastąpić najpóźniej na 21 dni przed wygasaniem poprzedniego 
pod rygorem prawa ściągnięcia zabezpieczenia przez Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione  
w pieniądzu, Zamawiający zwraca je, wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy – na rachunek Wykonawcy. 

4. W przypadku należytego wykonania robót, 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie 
zwrócone w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego Przedmiotu Umowy potwierdzającym 
jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30%, zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po 
upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości .  

5. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 
lub kilka form, o których mowa w art. 56 Regulaminu, z zachowaniem trybu określonego w 
Regulaminie. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  

  
§ 9 

Zmiany Umowy 
Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności 
na zasadach określonych w art. 54 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych podprogowych 
w Eksploatator Sp. z o. o., a także:  
1) W przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania zamówienia, 
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę – zmianie mogą ulec postanowienia umowy w 
zakresie terminu wykonania zamówienia, poprzez jego wydłużenie odpowiednio do okresu 
występowania wskazanych przyczyn, 
2) W przypadku zmiany przepisów prawa, które weszły w życie po zawarciu umowy, a które 
powodują konieczność zmiany postanowień umowy – w takim przypadku zmianie mogą ulec 
wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów prawa w zakresie 
niezbędnym dla dostosowania umowy do wprowadzonej zmiany prawa. 
 

§ 10 
Prawo odstąpienia od Umowy 

1. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania Przedmiotu 
niniejszej Umowy, tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie 
określonym w § 4, Zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od Umowy 
odstąpić, jeszcze przed upływem terminu wyznaczonego do wykonania Przedmiotu Umowy 
określonego w § 1 niniejszej Umowy oraz – niezależnie od innych roszczeń przewidzianych 
niniejszą Umową - żądać zapłaty kar umownych, o których mowa § 7 ust. 1 niniejszej Umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca realizuje Przedmiot niniejszej Umowy w sposób wadliwy albo sprzeczny z 
Umową, Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający 
może od umowy odstąpić oraz – niezależnie od innych roszczeń przewidzianych niniejszą 
Umową - żądać zapłaty kar umownych, o których mowa w par. 7 ust. 1 niniejszej Umowy.. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 
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Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 
uzasadnionego wynagrodzenia należnego mu z tytułu prawidłowego wykonania części 
Umowy. 

4. Zamawiający może w całości lub w części odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych 
powyżej w ust. 1 i 2 jak i przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności 
Kodeks cywilny, jak również w przypadku, gdy Wykonawca nienależycie wykonuje istotne 
postanowienia Umowy . Odstąpienie może nastąpić w terminie do 3 miesięcy od dowiedzenia 
się przez Zamawiającego o podstawie odstąpienia. 

5. Zamawiający, w przypadku częściowego lub całkowitego odstąpienia od Umowy przez 
Zamawiającego lub Wykonawcę, będzie miał prawo zdecydować o pozostawieniu przez 
Wykonawcę części lub całości wykonanego przedmiotu Umowy. Wykonawca w tym przypadku 
będzie zobowiązany dostarczyć niezbędną dokumentację  przedmiotu Umowy, które 
Zamawiający zdecydował pozostawić. Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia wykonania 
inwentaryzacji wykonanego przedmiotu Umowy na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie ani roszczenie 
o zapłatę utraconego zysku od Zamawiającego.  

7. W przypadku odstąpienia od Umowy pozostają w mocy postanowienia Umowy dotyczące kary 
umownej za odstąpienie od Umowy.   

 
 

§ 11 
Gwarancja i rękojmia 

1. Strony ustalają, że okres rękojmi na wykonane i odebrane opracowania projektowe wskazane 
w § 1 ust. 1 powyżej będące przedmiotem niniejszej Umowy wynosi 36 miesięcy od daty 
odbioru. Jednakże, jeśli termin upływu rękojmi następowałby wcześniej niż upływ rękojmi 
Wykonawcy robót budowlanych, realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację 
stanowiącą przedmiot niniejszej Umowy, termin rękojmi określony powyżej ulega 
przedłużeniu do dnia upływu rękojmi Wykonawcy robót budowlanych. 

2. Wykonawca usunie wadę, zgłoszoną w ramach rękojmi, niezwłocznie, ale nie później niż w 
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający 
może wyrazić zgodę na przesunięcie tego terminu. Usunięcie wady ma być  potwierdzone 
protokołem podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

3. Jeśli w wykonaniu obowiązków wynikających z rękojmi za wady Wykonawca dokonał napraw 
przedmiotu Umowy, termin rękojmi za wady ulega przedłużeniu o okres odpowiadający 
okresowi od dnia zgłoszenia wystąpienia wady do dnia dokonania naprawy lub wymiany pod 
warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego skuteczności tej naprawy lub wymiany. 

4. Wykonawca udziela gwarancji jakości odrębnie dla każdej z wykonanych części dokumentacji 
projektowej wymienionych w § 1 ust. 1 powyżej, w okresie od daty odbioru dokumentacji do 
upływu okresu rękojmi na roboty zrealizowane na podstawie tej dokumentacji. 

5. Wykonawca w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, bez prawa do dodatkowego 
wynagrodzenia, zobowiązuje się, w ramach rękojmi i gwarancji, w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, do dokonania wszelkich poprawek, uzupełnień, modyfikacji w 
dokumentacji, których wykonanie będzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny i 
przyjęcia dokumentacji przez instytucje dokonujące oceny i kwalifikacji, także w przypadku, 
gdy konieczność wprowadzenia takich poprawek, uzupełnień i modyfikacji wystąpi po 
przyjęciu przez Zamawiającego Przedmiotu Umowy i zapłacie za jego wykonanie. 

6. Zamawiający ma prawo wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień 
z tytułu gwarancji. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie 
gwarancji jakości, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania 
zawiadomienia. W szczególnych przypadkach Zamawiający może wyrazić zgodę na 
przesunięcie tego terminu. Usunięcie wady ma być  potwierdzone protokołem podpisanym 
przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

8. Roszczenia z tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości mogą być dochodzone także po upływie 
okresu rękojmi i gwarancji, jeżeli przed ich upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o 
istnieniu wady. 
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9. O wykryciu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie nie 
później niż w terminie 30 dni (decyduje data wysłania) od daty jej ujawnienia. 

10. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad powołując się na nadmierne koszty lub 
trudności. 

11. W przypadku nieusunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie zgłoszonych wad na koszt 
i ryzyko Wykonawcy, bez uprzedniego zezwolenia Sądu, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
Wykonawca zwróci w takim przypadku Zamawiającemu kwotę brutto jaką Zamawiający 
zapłacił osobie trzeciej, bez prawa kwestionowania jej wysokości, powiększoną o karę 
umowną w wysokości 10% tej kwoty. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności za 
prace wykonane przez osoby trzecie z faktur Wykonawcy lub dochodzenia ich na zasadach 
ogólnych. 

12. W sprawach nieuregulowanych powyżej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o rękojmi. 
Postanowienia wskazane w niniejszej umowie jedynie rozszerzają, ale w żaden sposób nie 
pozbawiają Zamawiającego uprawnień wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego dot. 
rękojmi.  

 
§ 12 

Poufność 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów 

uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy, w tym w 
szczególności do podjęcia odpowiednich kroków w celu ochrony ich poufnego charakteru. 

2. Wykonawca zobowiązuje się ponadto nie rozpowszechniać w zakresie jego działalności 
zawodowej i pozazawodowej informacji dotyczących Zamawiającego, przedsiębiorstwa 
Zamawiającego oraz osób kierujących przedsiębiorstwem Zamawiającego w sposób 
naruszający jego dobre imię, renomę lub inny interes. 

3. Strony uzgadniają przy tym, że obowiązek zachowania poufności trwa zarówno w czasie 
obowiązywania Umowy, jak i po jej zakończeniu, a zobowiązanie do jego przestrzegania nie 
podlega wypowiedzeniu ani rozwiązaniu. 

 
§ 13 

Przedstawiciele Stron 
1. Przedstawicielem Zamawiający w zakresie nadzoru nad realizacją niemniejszej Umowy jest: 

………………. 
2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie nadzoru nad realizacją niemniejszej Umowy jest: 

………………. 
 

§ 14 
Postanowienia końcowe 

1. Zmiany niniejszej umowy będą dokonywane przez kolejno numerowane aneksy sporządzone 
przez Strony w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa podlega prawu polskiemu. 
3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 
4. Integralną częścią umowy jest Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym wraz załącznikami i 

Oferta Wykonawcy. 
5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 
 
 
  Zamawiający       Wykonawca 
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