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                                                                            Istotne postanowienia umowy 
 
     UMOWA NR 
 
W dniu ………….…............... w Piotrkowie Trybunalskim pomiędzy Miastem Piotrków 
Trybunalski z siedzibą przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez: 
Wiceprezydenta Miasta –  
zwanym dalej „ ZAMAWIAJĄCYM” , 
a firmą …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
działającą na podstawie ……………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
zwaną dalej „WYKONAWCĄ”, 
po przeprowadzeniu procedury zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego zawarta została umowa następującej treści : 
 

§ 1 
 

1.  Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje wykonanie koncepcji  oraz wykonanie 
projektów budowlanych i projektów  wykonawczych lub projektów budowlano-
wykonawczych rozbudowy drogi gminnej na odcinku od ul. Modrzewskiego do ulicy 
Wojska Polskiego o długości ok. 950m wraz z budową i przebudową niezbędnej 
infrastruktury technicznej w ramach  zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 
162047E  do ul. Wojska Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim”obejmującej 
opracowania: 
 
 
I. Opracowania koncepcji drogowej wraz z infrastrukturą techniczną ( 2-3 warianty) 
 na budowę 1 jezdni o 2. pasach ruchu  -  na odcinku od  ulicy  Modrzewskiego  do 
 ulicy Wojska Polskiego ze skrzyżowaniami w Piotrkowie Trybunalskim dla zadania 
 Rozbudowa drogi gminnej nr 162047E do ul. Wojska Polskiego   wraz z częścią 
 kosztową dla każdego wariantu, która powinna zawierać: 

1.  Plan orientacyjny w skali 1:10.000 i plan sytuacyjny w skali 1:1000, 

2. Opis rozwiązań koncepcyjnych m.in. zakładaną konstrukcję budowy jezdni, 
skrzyżowań, chodnik dla pieszych, ścieżkę rowerową, zjazdy, oświetlenie 
uliczne, odwodnienia układu drogowego i terenów przyległych, obiektu 
inżynieryjnego przepustu przez rzekę Strawę, budowa zatok autobusowych, 
zieleń, mała architektura, usunięcie  kolizji oraz objęcie opracowaniem 
skrzyżowania z ulicą Twardosławicką  w formie ronda i skrzyżowania z  ulicą 
Wojska Polskiego (wariant z projektowanym rondem i wyprowadzeniem 
skrzyżowania na dwa pasy ruchu w kierunku północnym lub budowa sygnalizacji 
świetlnej),  

3. Ustalenie niezbędnych linii rozgraniczających teren inwestycji ( o szerokościach 
wymaganych obowiązującymi przepisami), które będą podstawą do wystąpienia  
o decyzję „zrid”, 

4. Wykaz działek niezbędnych do wykupu w celu regulacji ulicy, 
5. Uzgodnienia koncepcji projektowej: z Zarządem Dróg i Utrzymania Miasta                                   

 
II. Opracowania w zakresie dokumentacji projektowej: 

1. Wykonanie mapy  do celów projektowych w skali 1:500 z dokonaniem kontroli 
usytuowania sieci podziemnych uzbrojenia terenu poprzez pomiar wszystkich 
elementów naziemnych sieci,  

2.  Wykonanie badań podłoża gruntowego  i określenie warunków gruntowo-
wodnych, 

3. Sporządzenie karty informacyjnej o przedsięwzięciu i sporządzenie raportu                       
o oddziaływaniu przedsięwzięcia  na środowisko oraz złożenie wniosku                     
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o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia. W przypadku uzyskania z urzędu postanowienia                           
o obowiązku sporządzenia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na 
środowisko dla w/w inwestycji, Wykonawca zobowiązuje się do jego 
wykonania w ramach zawartej umowy na opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego, 

4. Opracowanie operatów  wodnoprawnych oraz złożenie wniosku o wydanie 
pozwoleń  wodnoprawnych, 

5. Uzyskanie warunków technicznych do projektowania dla przebudowy/budowy 
infrastruktury technicznej i dla przepustu, 

6. Załączniki wynikające z art. 11d - „spec ustawy drogowej”, 
7. Projekt zagospodarowania terenu,  
8. Projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt  budowlano-wykonawczy 

budowy drogi gminnej na odcinku od ulicy Modrzewskiego do ulicy Wojska 
Polskiego ( minimum 1 jezdna o dwóch pasach ruchu)  z podziałem na 2 
oddzielne etapy, celem uzyskania decyzji „ZRID”  i do realizacji tj. 
 
Etap I - od ul. Modrzewskiego do ul. Twardosławickiej z rondem                                       

z możliwością późniejszej rozbudowy na dwa pasy ruchu   

oraz 

Etap II - od ronda z ul. Twardosławicką do ul. Wojska Polskiego ze 

skrzyżowaniem i wyprowadzeniem 2 pasów ruchu w kierunku północnym 

obejmujące poniższe elementy w każdym z etapów:  

chodnik dla pieszych, ścieżka rowerowa, zjazdy, oświetlenie uliczne, odwodnienia 

układu drogowego i terenów przyległych, obiektu inżynieryjnego przepustu przez 

rzekę Strawę, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa i budowa przyłączy 

wodociągowych, przebudowa kanalizacji sanitarnej, przebudowa i budowa  

przyłączy kanalizacji sanitarnej, budowa kanalizacji deszczowej, zatoki 

autobusowej, zieleń, mała architektura  

9. Projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy 
obiektu inżynieryjnego przepustu  przez rzekę Strawę docelowo na dwie jezdnie, 
na które Wykonawca uzyska warunki, 

10. Projekty rozbiórki budynków mieszkalnych i gospodarczych, kolidujących                
z inwestycją (jeżeli zajdzie taka konieczność), 

11. Projekt budowlany i projekt wykonawczy  lub projekt budowlano-wykonawczy 
budowy kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami  i wpustami w ulicy na odcinku 
od ulicy Wojska Polskiego do rzeki Strawy, na które Wykonawca uzyska warunki , 

12. Projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy 
przebudowy /budowy sieci wodociągowej i przebudowę/budowę przyłączy 
wodociągowych kolidującej z projektowaną drogą,  na które Wykonawca uzyska 
warunki, 

13. Projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy 
przebudowy kanalizacji sanitarnej i przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji 
sanitarnych oraz projekt przyłączy do posesji nie uzbrojonych , na które 
Wykonawca uzyska warunki, 

14. Projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy 
usunięcia ewentualnych kolizji  i przebudowy istniejących sieci zgodnie                         
z  warunkami do projektowania, 

15. Projekt budowlany i projekt wykonawczy lub projekt budowlano-wykonawczy 
oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem, przebudowa linii napowietrznej                      
w niezbędnym zakresie wynikającym z projektu drogowego i uzyskania przez 
Wykonawcę warunków technicznych,, 
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16. Inwentaryzacja zieleni oraz projekt zieleni niskiej i wysokiej, 
17. Projekt organizacji ruchu na czas budowy i docelowy wraz z uzgodnieniem dla 

dwóch niezależnych etapów,  
18. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych,                     

w celu uzyskania decyzji ustalającej linię brzegu, 
19. Przedmiary robót (dla każdego etapu i  branży osobno) ze szczegółowym opisem 

pozycji ,  
20. Kosztorysy inwestorskie (dla każdego etapu i  branży osobno), 
21. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (dla każdego etapu osobno           

w branży drogowej,  sanitarnej, elektrycznej),  
22. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,                  

ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, uwzględnionej                  
w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.120   z 2003 r. poz. 1126), 

 

W żadnym opracowaniu nie mogą wystąpić nazwy własne użytych 
materiałów  i wyrobów ani nazwy producentów, które mogłyby utrudnić 
uczciwą konkurencję zgodnie z art.29 i art.30 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

 

 
2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie opracowana w sposób                    
i w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji „zrid” oraz będzie zgodna                        
z przepisami: 

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

 Rozporządzeniem  z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegółowych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.          
z 2008 r. Nr 193 poz.1194), 

 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 (Dz. U. Nr 202 z 2004 r. poz.2072                 
z późniejszymi zmianami),  

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

   Ustawą Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. – Dz. U. z 2012r., poz.145 z póź. 
zmianami,  

   Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Dz.U.2010.243.1623 ze 
zmianami, 

   Rozporządzeniem Ministra  Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, 

    Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz 
szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. 
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3.  Projektant jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności w zakresie 
ochrony znaków osnowy geodezyjnej. W przypadku jeżeli realizacja projektowanej 
inwestycji nie może się obyć bez zniszczenia znaków, w kosztorysie inwestorskim 
należy przewidzieć koszty ich odtworzenia. Ponadto w kosztorysie inwestorskim 
należy przewidzieć koszty przejęcia stanu znaków osnowy geodezyjnej przed i po 
wejściu Wykonawcy na plac budowy. 
4.  W kosztorysie inwestorskim i przedmiarze należy dla projektowanych przyłączy 
uwzględnić odcinek od sieci do granic posesji. Przebieg przyłączy do budynków 
powinien być uzgodniony z właścicielem posesji (należy załączyć oświadczenia). 
5.  Zamawiający przekaże Projektantowi w celu uwzględnienia w przedmiotowym 
projekcie: 

 

 Wytyczne do projektowania z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 
 
 

6. W ramach czynności o których mowa w ust. 1 Wykonawca uzyska: 
 

a) wypisy z rejestru gruntów oraz mapy d/c opiniodawczych, 
b) niezbędne uzgodnienia:  z PWiK, ZDiUM, PGE, WZMiUW, ZUDP, Komendą 

Policji, gestorami sieci, 
c) dane wyjściowe do projektowania i kosztorysowania nie określone w niniejszej 

umowie, 
d) przy wystąpieniu kolizji z istniejącą infrastrukturą lub przebudową sieci, 

Projektant uzyska niezbędne warunki techniczne dla jej przebudowy, 
e) Uzyskanie od gestorów sieci  - zgodę na umieszczenie urządzeń  w pasie 

drogowym nie związanym z potrzebami ruchu drogowego, 
f) udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji. 

 
 

§ 2 
Poszczególne elementy dokumentacji projektowej, o której mowa w § 1, należy 
wykonać w niżej podanej ilości egzemplarzy: 

1. Koncepcję drogową wraz z infrastrukturą techniczną ( 2-3 warianty) i częścią 
kosztową - 4 egz. + wersja elektroniczna 

2. Projekt zagospodarowania terenu z podziałem na 2 etapy 
- 8 egz. + wersja elektroniczna 

3. Projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze 
       (dla każdego etapu) 

     -  6  egz. + wersja elektroniczna 

4. Operaty wodnoprawne  
-  3  egz. + wersja elektroniczna 

5. Projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych                            
-  3  egz.  + wersja elektroniczna 

6. Przedmiary robót (dla każdego etapu)  
 -  2  egz. + wersja elektroniczna 

7. Kosztorysy inwestorskie     
-  2  egz. + wersja elektroniczna(wersja ath i pdf) (dla każdego etapu)      
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8.   Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  (dla każdego etapu)    

           -  4 egz. + wersja elektroniczna 

9. Karta  informacyjna o przedsięwzięciu (i raport oddziaływania na środowisko, jeżeli 
będzie taka konieczność)  -  4 egz. + wersja elektroniczna 

10. Dokumentacja geotechniczna    
 -  3 egz. + wersja elektroniczna 

11. Organizacja ruchu (dla każdego etapu)          
   -  4 egz. + wersja elektroniczna 

12. Załączniki  z art.11d „spec ustawy drogowej”  -  po 2 kpl 
        (dla każdego etapu)  

  

 
§ 3 

 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w poniżej podanych 
terminach: 
ETAP I - Koncepcja drogowa wraz z infrastrukturą techniczną i częścią kosztową dla 

każdego wariantu  (w 2 - 3 wariantach)   -  6 tygodni od podpisania umowy                

Zamawiający w ciągu 1 miesiąca wskaże wariant do dalszego projektowania.  

1. ETAP II  - karta informacyjna (i raport ooś,  w przypadku uzyskania z urzędu 
postanowienia o obowiązku sporządzenia Raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko dla w/w inwestycji), wniosek o wydanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach, mapy d/c projektowych, badania, wnioski o 
wydanie pozwolenia wodnoprawnego , operaty wodnoprawne,  materiały do 
wniosku o wydanie decyzji „zrid”, projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych 
wodami od gruntów przyległych, w celu uzyskania decyzji ustalającej linię brzegu, 
projekty budowlane dla I etapu realizacji  - 4 miesiące od zatwierdzenia 
koncepcji, 

ETAP III - Projekty wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze, przedmiary, 

kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekt 

organizacji ruchu na czas budowy  i docelowo i  pozostałe elementy dokumentacji związane   

z realizacją  I - go  etapu realizacji - 7 miesięcy od podpisania umowy lecz nie później 

niż  do dnia 31 lipca 2014 r.,  

ETAP IV - Projekty budowlane i wykonawcze lub projekty budowlano-wykonawcze 

przedmiary, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

projekt organizacji ruchu na czas budowy i docelowo  i pozostałe elementy dokumentacji 

związane z realizacją  II - go  etapu realizacji - 10 miesięcy od podpisania umowy lecz 

nie później niż do 31 października 2014 r. 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają 
wynagrodzenie w wysokości netto zł + podatek VAT ……….% tj brutto zł (słownie 
złotych : …………………………...................................................................................). 
2. Wynagrodzenie określone  w ust. 1 obejmuje wszelkie podatki i koszty związane          
z podjętymi czynnościami, uzgodnieniami, opłatami administracyjnymi oraz wszystkie 
inne koszty potrzebne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu 
umowy. Wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego 
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autorskich praw majątkowych do dokumentacji , jest niezmienne do zakończenia 
realizacji wszystkich prac projektowych objętych niniejszą umową. 
3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trakcie jej realizacji 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie odpowiadające stopniowi zaawansowania prac, stwierdzonemu 
protokółem sporządzonym przy udziale Zamawiającego. 
4. Strony zobowiązane są, każda w swoim zakresie do współdziałania przy 
wykonywaniu niniejszej umowy. 
5. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony oznacza odbiór 
dokumentacji i uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT, o której mowa                 
w ust. 1 umowy.  
6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 
dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji 
niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym materiałów, 
z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć. 
7.Wynagrodzenie netto jest niezmienne, wynagrodzenie brutto może ulec zmianie                
w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. 
 

§ 5 
 
1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega 
ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim                      
i prawach pokrewnych(Dz.U.2006r. Nr 90 poz. 631 ze zmianami). 
2.  Podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, wskazanego w § 4 jest 
równoznaczne z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji w zakresie jej wykorzystania do budowy przedmiotowego zamówienia 
na następujących polach eksploatacji określonych w art.50 ustawy o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych: 
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wykonywanie kserokopii i kopi na 
nośnikach CD i DVD, w celu umożliwienia przeprowadzenia postępowania 
przetargowego na wybór wykonawcy oraz wykonania robót budowlanych objętych 
przedmiotową dokumentacją projektową, 
b) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony a punkcie a) - 
publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz publiczne udostępnianie utworu w taki 
sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym - w szczególności wprowadzanie do pamięci komputerów Zamawiającego, 
przesyłanie przy pomocy teleinformatycznej sieci wewnętrznej i zamieszczenie                    
w Internecie w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór 
wykonawcy robót.  
3. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego, jeżeli okaże się, że 
dokumentacja projektowa stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona 
prawem osoby trzeciej. Wykonawca będzie odpowiedzialny także za istnienie praw, 
które przeniósł na Zamawiającego. 
 
 

§ 6 
Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego. Na nadzór autorski 
zostanie zawarta odrębna umowa. 
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§ 7 
Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć dodatkowo w terminach uzgodnionych 
z Wykonawcą dane, jakich brak wyłoni się w trakcie wykonywania umowy, a których 
niezbędności nie można było uprzednio przewidzieć. 

§ 8 
1. Należności wykonawcy będą regulowane w formie polecenia przelewu z rachunku 
Zamawiającego na rachunek wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT. 
2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
3. Dopuszcza się możliwość częściowego regulowania należności za wykonane 
elementy opracowania z protokółem zdawczo-odbiorczym na etap I, etap II , etap III              
i IV. 
4.  W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, wystawienie faktury 
będzie mogło nastąpić po usunięciu braków. 
5. Faktury będą wystawione na: 
 
    Miasto Piotrków Trybunalski   
    Pasaż Karola Rudowskiego 10 
    97-300 Piotrków Trybunalski 
    NIP 771-27-98-771. 
 
 

§ 9 
1. Przekazywana  i uzgodniona  dokumentacja zawierać będzie wymagane 
potwierdzenie sprawdzeń rozwiązań projektowych, wykonana zgodnie                                
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
2. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot odbioru zostanie dostarczona              
w umówionym terminie do siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne : 
a) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca - 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1, 
b) za zwłokę w realizacji umowy - 0,25% wynagrodzenia brutto  określonego w § 4 
ust. 1 za każdy dzień zwłoki. Po przekroczeniu wysokości kar umownych 
odpowiadających 15% wartości brutto umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy. 
c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy – 25 % 
wartości brutto umowy, 
d) za zwłokę w usunięciu wad - 0,25% wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 
ust.1, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na 
usunięcie wad . 
2. Kary umowne będą potrącane z faktury bez zgody Wykonawcy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, 
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody . 
4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Zamawiający oprócz kar określonych w ust. 1c, zachowuje 
prawo do kar umownych za zwłokę Wykonawcy. 
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§ 11 
 
Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej 
treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 
 

a) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu 

zamówienia i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu 

zamówienia, 

b) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, 

czasu trwania uzgodnień lub procedur administracyjnych, mających wpływ na 

termin wykonania przedmiotu zamówienia a nie wynikających z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

c) wystąpi sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu prac nie jest konieczne, 

a co będzie miało wpływ na zmniejszenie wynagrodzenia, 

d) inne wyżej nie wymienione za wystąpienie, których nie będzie ponosić winy 

żadna ze stron umowy, 

e)  zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie 

zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie opóźnione na skutek tych działań,                    

a  w odniesieniu do ppkt a, c  również z uwzględnieniem skutków finansowych, 

      f) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie   

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie było można przewidzieć                 

w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

§ 12 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego jeżeli dokumentacja 
projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel 
oznaczony w umowie, a w szczególności odpowiada za rozwiązanie niezgodne 
z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno – budowlanych 
2. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje 
prawo żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy 
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 
3. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad może: 
  a. żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy termin z zagrożeniem, 
że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy i obniży 
wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, 
  b. odstąpić od umowy, gdy wada ma charakter istotny i nie da się usunąć w terminie 
odpowiednim dla Zamawiającego, 
  c. obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wada nie da się usunąć 
w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego. 
4. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji 
projektowej w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji. 
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§ 13 
Strony ustalają, że Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji 
wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 
 

§ 14 
Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą stron wyrażoną na 
piśmie z zachowaniem warunków określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

§ 15 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy z zachowaniem warunków  
określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

§ 16 
1.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.  
2. Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie 
właściwy sąd w Piotrkowie Trybunalskim. 

§ 17 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach,1egz. dla Zamawiającego 
1 egz. dla Wykonawcy. 
 
ZAMAWIAJĄCY :         WYKONAWCA :

         


