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     Załącznik nr 4 do SWZ 

Umowa (wzór) 

 
zawarta w …......................... w ........................................................ 
pomiędzy 

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

........................................................................................................................................................ 
W wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z  późn.  zm.), zawarta została umowa  o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania "Opracowanie dokumentacji projektowej 

na …………………………………………………………… 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie egzemplarze opracowań projektowych, które 

otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia oraz decyzje.  

3. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z postanowieniami SWZ oraz ofertą Wykonawcy z 

dnia ……………………, które stanowią integralną część umowy. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami                                      

i obowiązującymi rozporządzeniami wykonawczymi oraz będzie zobowiązany do:  

a) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań    

projektowych, 

b) przestrzegania praw patentowych i licencji, 

c) niezwłocznego przygotowania odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców w trakcie             

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu          

o dokumentację projektową, o której mowa w § 1 ust. 1, aż do wyłonienia wykonawcy robót oraz            

przygotowania ewentualnych zmian dokumentacji projektowej i przetargowej wynikających z tych           

zapytań i wyjaśnień - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy              

termin, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie krótszy niż 2 dni robocze, a w przypadkach            

szczególnie złożonych nie krótszy niż 3 dni robocze od dnia otrzymania przez Wykonawcę faksem              

lub e-mailem treści zapytań, 

d) natychmiastowe sporządzenie poprawionej wersji dokumentacji projektowej, uwzględniającej       

wszystkie zmiany wynikające z wyjaśnień, o których mowa w pkt c) – w terminie nie dłuższym niż             

10 dni od daty otwarcia ofert w przetargu na realizację robót budowlanych. 

2. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązany jest     

do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów jej wykonania. 

 

§ 3 

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 

zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia do dnia ……………....  

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe                  

w siedzibie Zamawiającego.  
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3. Odbiór poszczególnych etapów, o których mowa w § 1 oraz ostateczny odbiór przedmiotu zamówienia 

odbywać się będzie każdorazowo na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Podpisanie protokołu przyjęcia nastąpi po wstępnym sprawdzeniu zgodności projektu z SWZ oraz po 

wszczęciu postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej przez właściwy organ. 

5. Podpisany protokół przyjęcia stanowić będzie podstawę do rozliczenia Wykonawcy z zobowiązania                   

i wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonane prace. 

6. Wszystkie niezbędne poprawki i uzupełnienia w/w opracowania, jakie wynikną po jego sprawdzeniu 

Wykonawca wykona w ramach ceny zawartej umowy. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach projektowych, ujawnionych do czasu zakończenia 

realizacji inwestycji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich 

usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

8. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem przerw 

w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonywanych robotach 

budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli  przerwy  te i straty powstały z powodu wad 

ujawnionych w opracowaniu projektowym wykonanym przez Wykonawcę. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1 wynosi: 

............................................… 

2. Cena określona w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. Płatność nastąpi z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - split 

payment (jeżeli dotyczy). 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania faktury w postaci elektronicznej poprzez portal 

https://efaktura.gov.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu                  

w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (D. U. z 2018 r. poz. 2191). Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie zarejestrowany jest pod 

nr PEF-5661677009.  

   

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązany jest – na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego 

oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu     

ma służyć – zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane i odebrane prac projektowych.  

2. Strony  postanawiają, że rozliczenie za wykonanie  dokumentacji projektowej nastąpi fakturą końcową 

za   całość zadania. 

§ 7 

 

1. Wykonawca udziela gwarancji na okres …....... miesięcy na wykonaną dokumentację techniczną. Bieg 

okresu gwarancji będzie liczony od dnia jej odbioru przez Zamawiającego zgodnie z § 4 ust. 3-4 umowy.  

2.  Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji technicznej z tytułu gwarancji i rękojmi zgodnie z 

przepisami Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem ust. 3, i zobowiązany jest je usunąć w terminie 

określonym przez Zamawiającego.  
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3. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w pełnym zakresie kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania dokumentacji technicznej przez 

Wykonawcę. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zaistnienia błędów projektowych Zamawiający 

zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, jednocześnie wyznaczając termin i miejsce spotkania w celu 

omówienia problemu.  

5. W przypadku nienaprawienia szkody, za którą odpowiada Wykonawca, w tym jego personel lub 

podwykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego adekwatnym do rozmiarów wyrządzonej 

szkody, Zamawiający może zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy lub potrącić z 

wynagrodzenia kwotę odpowiadającą równowartości wyrządzonej szkody.  

6. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego do bezpłatnej 

aktualizacji kosztorysów w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

§ 8 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1  Wykonawca przenosi na Zamawiającego, 

bezwarunkowo i bez ograniczeń, autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w toku 

realizacji Umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (j.t.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1231).  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje bez ograniczeń, na następujących polach 

eksploatacji:  

1) utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, 

optyczną, laserową, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, 

magnetyczne, CD, DVD, papier;  

2) zwielokrotnienie utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej, 

laserowej, fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, 

optyczne, magnetyczne dyskietki, CD, DVD, papier;  

3) w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do 

obrotu, użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy;  

4) wprowadzenie utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci wewnętrznych 

typu Intranet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej sieci; 

5) upublicznianie utworów w formie elektronicznej;  

6) wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji;  

7) sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów;  

8) łączenie fragmentów z innymi utworami;  

9) dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie 

utworów jako materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów.  

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2 

wraz z prawem do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania 

autorskich praw zależnych.  

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje z chwilą podpisania przez Strony protokołu 

odbioru końcowego - dokumentacja. Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje na czas 

nieokreślony oraz nieograniczony co do miejsca i czasu.  

5. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego 

własność nośników, na których utrwalono utwory.  

6. Wykonawca oświadcza, że wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób 

trzecich, a w szczególności korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw 

własności intelektualnej, w tym praw autorskich osób trzecich.  
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7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne wykonanego 

przedmiotu Umowy, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw 

własności intelektualnej.  

8. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw 

autorskich lub innych, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca, który zwróci Zamawiającemu 

wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich.  

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dowolnych ingerencji (dokonywania zmian, modyfikacji etc.)                      

w dokumentacji technicznej oraz zagospodarowania otoczenia obiektu bez zgody autora.  

10. W przypadku gdy w przyszłości powstaną nowe pola eksploatacji, inne niż wymienione w ust. 2, które 

Zamawiający będzie chciał wykorzystać, Wykonawca zobowiązuje się, że w terminie 5 dni od dnia 

otrzymania wniosku Zamawiającego w ww. zakresie, Wykonawca przeniesie w formie pisemnej na 

Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do korzystania i rozporządzania dokumentacją na tych 

polach, na zasadach określonych w § 6. 11. W przypadku określonym w ust. 10, wynagrodzenie 

określone w § 4 ust. 1 ust. 1 zaspokaja w całości roszczenia Wykonawcy również co do przyszłych pól 

eksploatacji. Z chwilą zapłacenia wynagrodzenia za dokumentację projektową na Zamawiającego 

przechodzą    wszystkie prawa majątkowe do tego opracowania na wszystkich polach eksploatacji. 

11. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego w zakresie określonym     

w SWZ. 

 

§ 9 

1. Zamawiający naliczy  Wykonawcy następujące kary umowne, które Wykonawca zobowiązuje się 
zapłacić: 
1) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek etapu przedmiotu umowy w terminach 

określonych w § 1 ust. 3 - w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 umowy,   
2) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości przedmiotu umowy w termie określonym  w § 4 ust. 1 

umowy, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 umowy,   
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 75%     

wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy,  
4) za przekroczenie terminów udzielania wyjaśnień i zmian w dokumentacji projektowej,    

wyznaczonej przez Zamawiającego zgodnie z § 2 pkt 1 lit. c - w wysokości 1000,00 zł                          
(słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień przekroczenia.  

2. Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad      

stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane z faktury Wykonawcy. 

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego w wysokości 200,00 zł wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 

umowy.  

4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze stron umowy wynosi 75 

% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego,       

jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 10 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 5 dni roboczych od daty jej podpisania, 

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu                      

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni roboczych, 

3) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie  

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - odstąpienie od Umowy  



5 

w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu 

z tytułu wykonania części Umowy, 

4) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy, 

5) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub   

znacznej jego części. 

2. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania     

poszczególnych opracowań projektowych wraz z zestawieniem wartości wykonanych opracowań 

projektowych według stanu na dzień odstąpienia i przedłoży je Zamawiającemu, 

2) w terminie 7 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w ust. 2 lit. a Zamawiający przy 

udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi 

wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz z 

zestawieniem należytego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania projektowe. Protokół 

inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie podstawę do wystawienia Protokołu 

zdawczo - odbiorczego i przekazania opracowań projektowych do odbioru końcowego. 

3. W razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 

zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich części, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane. 

 

§ 11  

 
1. Ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %  wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 niniejszej umowy, co stanowi kwotę …....................  
2. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie............................................... z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

3. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.  w kwotę …............... zł w 
terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez zamawiającego za należycie 
wykonany. 

4. Kwota w wysokości  30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. kwota …............ zł stanowi 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu udzielonej rękojmi za wady i zostanie zwrócone w terminie 15 dni  po 
upływie terminu rękojmi, o którym mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy. 

5. Jeżeli w toku realizacji umowy zmianie ulegnie termin zakończenia realizacji robót określony w § 3, 

Wykonawca zobowiązany jest dostosować terminy obowiązywania zabezpieczenia do zmienionego 

terminu zakończenia robót. 

 

§12 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek 

ustawowych określonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.  

2. Zamawiający, w formie aneksu,  przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w przypadku  

wystąpienia  co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 

1) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomocą których 

Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie 

postępowania;  
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2) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa                

w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;  

3) zmian, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg 

zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron Umowy, których nie można było 

przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności. Dla określenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia 

stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego;  

4) zmiany terminu wykonania Umowy będące następstwem działania organów administracji,                       

w szczególności:  

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa;  

b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę;  

c) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie 

przewidywano przy zawarciu Umowy;  

d) koniecznością zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub 

zawodowych nieartykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili 

zawierania Umowy.  

3. Strona, która inicjuje zmianę terminu musi wystąpić do drugiej Strony z pisemnym wnioskiem 

zawierającym podstawę prawną oraz faktyczną, wraz z uzasadnieniem.  

4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę,    

jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

 

§ 13 

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu 

rękojmi za wady Wykonawcy robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej 

przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 14 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące    

przepisy prawa, a w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo       

budowlane. 

2. Spory wynikłe w związku z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby  

zamawiającego. 

§ 15 

Integralną częścią umowy są dokumenty: 

a) SWZ wraz z załącznikami, 

b) oferta Wykonawcy z dnia ............... 

§ 16 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach –  3 egzemplarze dla Zamawiającego                

i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY:  

 


