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zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych 
 w dniu ……………………… w Oleśnicy pomiędzy: 

 
Gminą Miasto Oleśnica - Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy ul. Wojska Polskiego 13 56-400 
Oleśnica, NIP 911-190-55-88, zwanym w treści umowy „Zamawiającym", reprezentowanym przez 
Panią Dyrektor inż. Izabelę Świąder, działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 31.12.2015 r.  
nr OR 0052.187.2015 udzielonego przez Burmistrza Miasta Oleśnicy Michała Kołacińskiego 
a 
……………., zwanym w treści umowy „Wykonawcą”. 
  
 
 

§ 1. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie koncepcji projektowych oraz dokumentacji zawierającej: 
projekt budowlany, projekty wykonawcze, kosztorys inwestorski, przedmiar robót, specyfikację 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych na budowę hali sportowej przy Szkole  
Podstawowej nr 4 im. prof. Romana Podoskiego przy ul. Ignacego Paderewskiego 2  
w Oleśnicy. 

 
§ 2. Zakres przedmiotu zamówienia 

1. Opracowanie dwóch koncepcji projektowych wraz z szacunkowymi kosztami inwestycji, a po 
wyborze jednej z nich, zaprojektowanie budynku hali sportowej w technologii budynku 
energooszczędnego wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń. 

2. Opracowanie kompletnej dokumentacji na budowę pełnowymiarowej hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 4 im. prof. Romana Podoskiego przy ul. Ignacego Paderewskiego 2 w Oleśnicy. 

3. Dokumentacja projektowa musi składać się z opracowań obejmujących wszystkie branże 
techniczne i budowlane projektowanego przedmiotu zamówienia wraz ze wszystkimi 
uzgodnieniami.  

4. Przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w tym oględzin, badań powierzchniowych, badań 
geologicznych oraz niezbędnych pomiarów.  

5. Uzyskanie niezbędnych materiałów i dokumentów, w tym aktualnej mapy do celów projektowych.  
6. Pozyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do uzyskania prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę, w tym z rzeczoznawcami ds. przeciwpożarowych i sanitarno-
epidemiologicznych (i innych wymaganych) oraz na podstawie stosownego pełnomocnictwa 
reprezentowanie Zamawiającego i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności, aż do 
odbioru decyzji pozwolenia na budowę z klauzulą prawomocności.  

7. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót budowlanych do projektowanych robót budowlanych i branżowych.  

8. W razie konieczności uwzględnienie zwiększenia mocy przyłączeniowych lub zaprojektowanie 
nowych przyłączy (np. wodnego, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej i inne 
wymagane, a nie wymienione).  
 

§3. Założenia koncepcji budowy hali sportowej 
1. Zamawiający wymaga zaprojektowania obiektu posiadającego: 

 pomieszczenie jednoprzestrzenne o wymiarach poziomego rzutu budowlanego 
ograniczonego elementami ścian, słupów lub innych stałych przeszkód konstrukcji bądź 
wyposażenia stałego niebędącego wyposażeniem sportowym z płytą boiska nie mniejszą niż 
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20,0 x 40,0 m (co umożliwia rozgrywki piłki siatkowej, ręcznej,  koszykówki, tenisa itp.) oraz  
z zapasem na bezpieczne odległości ścian od krawędzi boiska, 

 wysokość pomieszczenia w najniższym jego punkcie nie mniejszej niż 7,0 m – liczonej od 
wykończonej płaszczyzny posadzki do najniższego elementu konstrukcji dachu, stropu, sufitu 
podwieszonego lub innego elementu wyposażenia stałego, niebędącego wyposażeniem 
sportowym.  

 pomieszczenia towarzyszące, 
 łącznik z istniejącym budynkiem szkoły. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dwie koncepcje projektowe wraz z szacunkowymi 

kosztami inwestycji, a po wyborze jednej z nich, zaprojektować budynek hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej nr 4 w technologii budynku energooszczędnego wraz z uzyskaniem wszelkich 
wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń. 

 
§4. Koncepcja projektowa nr 1 

Wykonawca sporządzi koncepcję projektową nr 1 wraz z szacowanymi kosztami inwestycji zgodnie  
z poniższymi założeniami: 

1) budynek szkolnej hali sportowej jako obiekt połączony z istniejącym budynkiem szkoły 
poprzez zaprojektowany łącznik z wyburzeniem przyległego do starej sali gimnastycznej 
magazynu, 

2) stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej przestrzennie formy architektonicznej, uzyskanie 
maksymalnej powierzchni użytkowej obiektu, optymalizację kosztów w odniesieniu do 
zaproponowanych rozwiązań, logiczne i ekonomiczne w użytkowaniu rozplanowanie 
zaproponowanych funkcji, 

3) nowo projektowany obiekt powinien stanowić odrębne strefy pożarowe, 
4) komunikacja nowo projektowanego budynku ze starą częścią szkoły nie może odbywać się 

poprzez istniejącą starą salę gimnastyczną, a jedynie poprzez dobudowany łącznik, 
5) możliwość wykorzystania łącznika wraz z halą sportową na bieżnię lekkoatletyczną, 
6) widownia, 
7) dodatkowe wyposażenia: np. ścianka wspinaczkowa, drabinki gimnastyczne, liny i kółka 

gimnastyczne, drabinki sznurowe do wspinania, szafki, regały magazynowe, wyposażenie 
pomieszczeń. Ilość i standard wyposażenia powinien być uzgodniony z dyrekcją szkoły oraz 
zamawiającym na etapie prac projektowych. 

8) pomieszczenia towarzyszące: 
 zespół co najmniej 6 szatni, toalet i natrysków dla dzieci (w tym szatnia dostosowana dla 

osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy), 
 pomieszczenia magazynowe, 
 pokój nauczycielski wraz z sanitariatem, 
 dwie sale lekcyjne dydaktyczne. 

 

§5. Koncepcja projektowa nr 2 
Wykonawca sporządzi koncepcję projektową nr 2 wraz z szacowanymi kosztami inwestycji zgodnie  
z poniższymi założeniami: 

1) budynek szkolnej hali sportowej jako obiekt połączony z istniejącym budynkiem szkoły 
poprzez zaprojektowany łącznik z wyburzeniem przyległego do starej sali gimnastycznej 
magazynu, 

2) stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej przestrzennie formy architektonicznej, uzyskanie 
maksymalnej powierzchni użytkowej obiektu, optymalizacje kosztów w odniesieniu do 
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zaproponowanych rozwiązań, logiczne i ekonomiczne w użytkowaniu rozplanowanie 
zaproponowanych funkcji, 

3) nowo projektowany obiekt powinien stanowić odrębne strefy pożarowe, 
4) komunikacja nowo projektowanego budynku ze starą częścią szkoły nie powinna odbywać się 

poprzez istniejącą starą salę gimnastyczną, a jedynie poprzez dobudowany łącznik, 
5) widownia, 
6) dodatkowe wyposażenia: np. ścianka wspinaczkowa, drabinki gimnastyczne, liny i kółka 

gimnastyczne, drabinki sznurowe do wspinania, szafki, regały magazynowe, wyposażenie 
pomieszczeń. Ilość i standard wyposażenia powinien być uzgodniony z dyrekcją szkoły oraz 
zamawiającym na etapie prac projektowych, 

7) pomieszczenia towarzyszące: 
 zespół co najmniej 6 szatni, toalet i natrysków dla dzieci (w tym szatnia dostosowana dla 

osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie do udzielania pierwszej pomocy), 
 pomieszczenia magazynowe, 
 pokój nauczycielski wraz z sanitariatem. 

 

§6. Założenia dotyczące zagospodarowania terenu oraz instalacji zewnętrznych  
i wewnętrznych 

Wykonawca sporządzi koncepcje projektowe i dokumentację zgodnie z poniższymi wytycznymi 
dotyczącymi zagospodarowania terenu oraz instalacji zewnętrznych i wewnętrznych: 
1) zapewnienie ruchu pieszego i kołowego: 

 dojazdy, w tym droga przeciwpożarowa o szer. ok. 5 m (uwzględniające wymagania 
przeciwpożarowe), 

 ciągi pieszo-jezdne, 
 parkingi (w zależności od możliwości wykorzystania powierzchni działki). 

2) zieleń: 
 zaprojektowana zieleń nawiązująca do istniejącego drzewostanu. 

3) instalacje: 
 sieć zasilająca powinna zapewnić zasilanie w media niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu, 
 przyłącza teletechniczne, parametry należy dobrać indywidualnie dla potrzeb 

projektowanego obiektu oraz włączyć ją w strukturę istniejącej sieci teleinformatycznej, 
 oświetlenie terenu zapewniające dostateczne oświetlenie dróg, chodników i fasad 

budynków, 
 rozbudowa instalacji hydrantowej zewnętrznej na terenie szkoły, aby uzyskać odległość od 

hydrantu do obiektu wymaganą przepisami ppoż. oraz odpowiednią wydajność, 
 instalacje telewizyjnego nadzoru zewnętrznego. 

4) instalacje wewnętrzne: 
 budynek wyposażyć w niezbędne instalacje wewnętrzne służące do realizacji swoich funkcji, 

jak również w instalacje niezbędne, zapewniające bezpieczeństwo, w tym przeciwpożarowe. 
 

§7. Pozostałe informacje dotyczące hali sportowej 
Wykonawca sporządzi koncepcje projektowe i dokumentację zgodnie z poniższymi wytycznymi: 
1. Niezależnie od wybranej koncepcji projektowej należy uwzględnić zapewnienie zajęć jednocześnie 

kilku grupom poprzez umożliwienie podziału hali sportowej kotarami na 3 części oraz możliwość 
organizowania imprez i zawodów sportowych. 

2. Niezależnie od wybranej koncepcji projektowej hala sportowa i ewentualnie łącznik stanowić 
będą odrębną strefę przeciwpożarową, tak aby uniknąć konieczności przebudowy istniejącej 
szkoły pod kątem przepisów ppoż.  

3. Koncepcje projektowe powinny zawierać umiejscowienie linii poszczególnych boisk do gry. 
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4. Koncepcje projektowe muszą zawierać szacunkowe koszty inwestycji. 
5. Powyższa inwestycja wymaga uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

Kompletny wniosek przygotuje wybrany projektant.  
6. Ponieważ zamawiający ma zamiar wystąpić o dofinansowanie inwestycji z programu „Sportowa 

Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, to kosztorys inwestorski  zadania 
musi być podzielony na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane zgodnie z Decyzją nr 16 
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 07 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia programu „Sportowa 
Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”. 

 
 

§8. Liczba i forma opracowań koncepcji projektowych i dokumentacji 
Wykonawca sporządzi koncepcje projektowe z szacunkowymi kosztami inwestycji  i dokumentację, 
które zostaną przekazane Zamawiającemu w formie papierowej i elektronicznej w następujących 
liczbach: 
1) w wersji papierowej: 

 koncepcja projektowa nr 1 wraz z szacunkowymi kosztami inwestycji – 3 egzemplarze, 
 koncepcja projektowa nr 2 wraz z szacunkowymi kosztami inwestycji – 3 egzemplarze, 
 projekt budowlany – 5 egzemplarzy, 
 projekty wykonawcze – po 5 egzemplarzy w każdej branży, 
 przedmiar robót z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane – 5 egzemplarzy, 
 kosztorys inwestorski z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane  

- 1 egzemplarz, 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 1 egzemplarz, 
 bioz – 5 egzemplarzy, 
 mapa do celów projektowych – 1 egzemplarz, 

2) w wersji elektronicznej: 
 koncepcja projektowa nr 1 wraz z szacunkowymi kosztami inwestycji – w formacie pdf, 
 koncepcja projektowa nr 2 wraz z szacunkowymi kosztami inwestycji - w formacie pdf, 
 projekt budowlany i bioz - jako jeden plik w  formacie pdf oraz dwg, opis projektu w formacie 

DOC 
 projekty wykonawcze – jako jeden plik w formacie pdf oraz dwg do każdej branży, opis 

projektów w formacie DOC, 
 przedmiar robót z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane – w formacie pdf 

oraz ath (NORMA), 
 kosztorys inwestorski z podziałem na wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane - w formacie 

pdf oraz ath (NORMA), 
 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych -  w formacie pdf oraz DOC. 

 
 

§9. Obowiązki Wykonawcy 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie: 

1) dwóch koncepcji projektowych i dokumentacji z należytą starannością w sposób zgodny  
z ustaleniami z Zamawiającym oraz wymaganiami przepisów prawnych,  

2) projektu budowlanego, sporządzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego oraz 
Rozporządzenia 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.).  

3) projektów wykonawczych, wszystkich wymaganych branż sporządzonych zgodnie  
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., z poz. 1129), 

4) informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, sporządzonej zgodnie z przepisami 
Prawa Budowalnego, 

5) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych sporządzonej zgodnie  
z przepisami 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 (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., z poz. 1129), 

6) przedmiaru robót, sporządzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389), 

7) kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 
użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).  

2. Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu 
widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane potwierdzenia sprawdzeń 
rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie 
wynikającym z przepisów, a także spis opracowań i dokumentacji składających się na komplet 
Przedmiotu umowy. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy w powyższym zakresie, podpisane 
przez sprawdzających, odpowiedzialnych za spełnienie tych wymagań.  

3. W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych będą zastosowane wyroby 
budowlane (materiały i urządzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby 
zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane  
w dokumentacji projektowej po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.  

4. Zamawiający wymaga, by specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
określała parametry techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów albo 
podawała przykładowo 2 - 3 handlowe nazwy tych wyrobów, które spełniają parametry 
przewidziane w dokumentacji projektowej, w celu zapewnienia konkurencyjności przy 
zamawianiu tych wyrobów.  

5. Wykonawca będzie informował pisemnie Zamawiającego o pojawiających się zagrożeniach przy 
realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie 
Zamawiającego.  

6. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały zapewnioną możliwość 
zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez Wykonawcę.  

 

§10. Obowiązki Zamawiającego 
W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) udzielania Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie do 7 dni 
liczonych od dnia otrzymania danego wystąpienia,  
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2) współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone  
w umowie.  

§11. Termin realizacji przedmiotu zamówienia 
1. Strony ustalają zrealizowanie przedmiotu zamówienia w następujących terminach, które 

umożliwią Zamawiającemu zaplanowanie dalszej realizacji inwestycji i zabezpieczenie 
wymaganych środków finansowych na ten cel: 

 
1) przekazanie do Zamawiającego dwóch koncepcji projektowych wraz z szacunkowymi 

kosztami inwestycji realizacji każdej z nich do dnia 22.06.2018 r., 
 

2) uzgodnienie koncepcji projektowych i wybór nastąpi do dnia 20.07.2018 r., 
 

3) przekazanie do Zamawiającego kompletnej wersji papierowej i elektronicznej dokumentacji – 
do dnia 21.09.2018 r., 
 

4) przekazanie do Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę – do dnia 
16.11.2018 r. 

2. W przypadku, gdyby nastąpiła zwłoka instytucji opiniujących i uzgadniających ponad łączny czas 
jednego miesiąca na wykonanie przypisanych im czynności, mogłoby to być podstawą do 
wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia o czas równy tej zwłoce.  

§12. Przekazanie opracowanych koncepcji projektowych i dokumentacji 
1. Miejscem przekazania wykonanych koncepcji projektowych i dokumentacji będzie siedziba 

Zamawiającego.  
2. Przy przejmowaniu przedmiotu umowy Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać 

sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji i pozostałych jego części.  
3. Dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotu umowy jest protokół przekazania, 

przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Wykonawcę oraz przedstawicieli 
Zamawiającego, zawierający oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy został opracowany 
zgodnie z umową, jest kompletny ze względu na cel, któremu ma służyć.  

4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy i sporządzi protokół odbioru, z zastrzeżeniem 
ust. 5. 

5. W przypadku wykrycia wad, Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni 
kalendarzowych od dnia pisemnego zgłoszenia ich Wykonawcy przez Zamawiającego. 

6. Protokół odbioru stanowi podstawę wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za 
wykonany i odebrany przedmiot umowy.  

§13.  Wynagrodzenie 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w formie zryczałtowanej, na ogólną kwotę 

brutto ……………….. zł (słownie: ……………………………………..). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jest niezmienne przez cały okres 

obowiązywania umowy.  
3. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje przeniesienie praw własności do egzemplarzy 

przedmiotu umowy, majątkowych praw autorskich, udzielenie wszelkich upoważnień i zezwoleń 
w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz wykonywania nadzoru autorskiego, czyli 
obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Projektanta w celu zrealizowania Przedmiotu 
umowy.  
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§14.  Zapłata wynagrodzenia 
1. Zapłata wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi: 

1) w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto – po wyborze koncepcji  
projektowej w terminie, o którym mowa w §11. ust. 1 pkt 2, 

2) w wysokości 20% wynagrodzenia ofertowego brutto – po przekazaniu do Zamawiającego 
dokumentacji, w terminie o którym mowa w §11. ust. 1 pkt 3, 

3) w wysokości 60% wynagrodzenia ofertowego brutto – po przekazaniu do Zamawiającego 
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w terminie o którym mowa w §11. ust. 1 pkt 4. 

2. Faktura VAT za przedmiot umowy będzie płatna przelewem z konta Zamawiającego w terminie do 
30 dni od daty otrzymania faktury potwierdzonej protokołem odbioru. 

3. Wykonawca wystawi fakturę VAT wskazując w niej: 
Nabywca: 
Gmina Miasto Oleśnica 
56-400 Oleśnica, Rynek-Ratusz 
NIP GMINY: 911-17-83-004 
Miejsce przeznaczenia: /Adresat/ 
Zakład Budynków Komunalnych w Oleśnicy 
ul. Wojska Polskiego 13 
56-400 Oleśnica 

4. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień, w którym Zamawiający wydał dyspozycję 
przelewu ze swojego konta na konto Wykonawcy. 
 

§15. Kary umowne 
1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

naliczone będą kary umowne. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:  

1) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
brutto wymienionego w §13 ust. 1 umowy - licząc od terminów określonych odpowiednio  
w §11,  

2) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
wymienionego w §13 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego przez 
strony terminu na usunięcie wad, o którym mowa w §12 ust. 5, 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność, 
w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wymienionego w §13 ust. 1 umowy, 

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi Wykonawca 
odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wymienionego w §13 ust. 1 
umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy.  
 

 
§16. Gwarancja 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na przedmiot umowy, która mija wraz z podpisaniem 
protokołu odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych przez Zamawiającego według 
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opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji, a w przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie 
odbioru, w dniu podpisania protokołu stwierdzającego usunięcie zaistniałych wad. 

2. Wykonawca, niezależnie od gwarancji, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
przedmiotu umowy, której okres wynosi 24 miesiące.   

§17. Odpowiedzialność Wykonawcy 
1. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań projektu budowlanego z przepisami techniczno-

budowlanymi i obowiązującymi normami.  
2. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji również po upływie okresu rękojmi, jeżeli 

Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi (art. 568 k.c.).  
 

§18. Wadliwy przedmiot umowy 
1. Zamawiający, który otrzymał wadliwy przedmiot umowy lub jej część, wykonując uprawnienia  

z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może:  
1) żądać usunięcia wad, w terminie, o którym mowa w §12 ust. 5, z zagrożeniem naliczania kar 

umownych, o których mowa w §15 ust. 2 pkt 2, 
2) odstąpić od umowy, jeżeli istotne wady wskazane w przedmiocie umowy nie zostały usunięte 

w terminie 10 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.  
3. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt 2 Strony uznają, że Wykonawca wyraził zgodę na opracowanie 

tej części dokumentacji przez innego projektanta, w związku z tym Zamawiającemu przysługuje 
prawo zlecenia "wykonania zastępczego" i obciążenie jego kosztami Wykonawcę, bez względu na 
przysługujące Wykonawcy prawa do utworu.  

 
§19. Oświadczenia Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada należyte kwalifikacje i uprawnienia niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w §1, stanowi przedmiot jego 
wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim  
i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 666 ze zmianami). 

3. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw 
osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania przedmiotem umowy nie będzie  
w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 

4. W ramach wynagrodzenia określonego w §13 ust. 1, z chwilą wykonania przedmiotu umowy 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do przedmiotu umowy oraz całość 
autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy wraz z wyłącznym 
prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

5. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 4, nie jest ograniczone 
czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy 
polach eksploatacji, w szczególności: 
1) używania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji robót, 
2) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku 

elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne korzystanie  
i rozporządzanie kopiami, 

3) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej,  
w tym do Internetu, 
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4) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, 
5) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na 

wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, 
6) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny. 

6. Przedmiot umowy będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego. 

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

8. Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do przedmiotu umowy na Zamawiającego 
nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w §12 ust. 3. 

9. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia  
i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

10. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających  
z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia 
w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego zwolnienia z udziału  
w sprawie. 

11. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z miejscem objętym realizacją przedmiotu umowy, 
posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją, otrzymał od Zamawiającego wszelkie 
informacje, o które się zwracał, i nie zgłasza żadnych uwag i potrzeby uzupełnienia materiałów  
i informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, a niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy. 

12.  Wykonawca ma prawo zamieścić materiały ilustracyjne projektu inwestycji, włącznie  
z fotografiami w zbiorze swoich materiałów promocyjnych i profesjonalnych.  

13. Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna jest 
od wad prawnych. 

§20. Zachowanie tajemnicy informacji 
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych 

otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego, w związku z wykonywaniem zobowiązań 
wynikających z niniejszej umowy. 

2. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych przez Wykonawca od 
Zamawiającego, w szczególności informacji niejawnych może nastąpić wyłącznie wobec 
podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów obowiązującego prawa i w zakresie 
określonym niniejszą umową. 

3. Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, 
wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, 
wbrew postanowieniom niniejszej umowy. 

4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, wiąże Wykonawcę również po wykonaniu umowy lub 
rozwiązaniu niniejszej umowy, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad 
określonych w przepisach dotyczących ochrony informacji niejawnych. 
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§21. Postanowienia końcowe 
1. Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozpatrywane na drodze postępowania sądowego  

w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.  
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną  

w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności.  
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

budowlane, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy 
Prawo własności przemysłowej.  

4. Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego,  
1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
 

WYKONAWCA      ZAMAWIAJĄCY 
 


