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U M O W A NR ….. / PZDP / …………
Zawarta w dniu ……………. w Cieszynie pomiędzy Powiatem Cieszyńskim z siedzibą ul. Bobrecka 29,
43 – 400 Cieszyn; NIP: 548-26-04-548;, reprezentowanym przez:
mgr inż. Magdalenę Suchanek-Kowalską - Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych
w Cieszynie, 43 – 400 Cieszyn, ul. Bobrecka 29 działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia
1 grudnia 2016r. Nr WO.0027.43.2016, zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a:
………………….........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
reprezentowanym przez: ........................................ (zgodnie z KRS/wpisem do działalności
gospodarczej) zwanym dalej „WYKONAWCĄ”
Podstawę zawarcia niniejszej umowy stanowi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o sygnaturze ……..

Przedmiot umowy
§ 1.
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach niniejszej umowy
opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego
pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok.1 km wraz
z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską” oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
1. Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem
wskazanym w ust. 1, w czasie robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu
Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej Nadzorem Autorskim.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem
i wymaganiami określonymi w SIWZ, w szczególności w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zwane
dalej OPZ), oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W skład Dokumentacji Projektowej wchodzą wszystkie opracowania wyszczególnione w Tabeli
Opracowań Projektowych (zwana dalej: TOP), zawartej w ofercie Wykonawcy z dnia
………..…… r., zwane dalej „Opracowaniami Dokumentacji Projektowej” oraz pozostałe
elementy zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie udział w trakcie opracowywania Dokumentacji oraz przed jej
odebraniem, w Radach Projektowych.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, warunków
technicznych, uzgodnień, obliczeń i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym
z obowiązujących przepisów. Uzyskane warunki techniczne i uzgodnienia wymagają akceptacji
Zamawiającego. Wykonawca dokona sprawdzenia warunków technicznych i uzgodnień w zakresie
zgodności z przepisami oraz przekaże w tej sprawie stanowisko Zamawiającemu. Jeżeli
Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do warunków technicznych i uzgodnień w terminie 14 dni od
daty otrzymania stanowiska Wykonawcy, warunki techniczne i uzgodnienia uważa się za
zaakceptowane.
Wynagrodzenie
§ 2.
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1. Cenę umowną za wykonanie Dokumentacji strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na
kwotę netto …………………. + 23 % podatek VAT ……… co łącznie stanowi kwotę brutto
………………… zł, przy czym wynagrodzenie to:
a) obejmuje ryczałt za przygotowanie dokumentacji wykazanej w TOP i opisanej szczegółowo
w OPZ w kwocie ………… zł + 23% podatek VAT, co stanowi cenę brutto ………………zł;
b) cenę za 10 podziałów nieruchomości brutto …….. zł, przy czym cena jednostkowa za podział
wynosi……… zł + 23 % podatek VAT ……………..zł, co stanowi cenę ……………zł brutto za
jeden podział.
2. Cenę jednostkową za nadzór autorski strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę
netto ……… + 23 % podatek VAT …….. zł co łącznie stanowi kwotę brutto ……. zł.
3. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego zakłada się 50 pobytów na budowie.
4. Ustala się, że wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy będzie ryczałtowe zgodnie z art. 632§1
k.c., za wyjątkiem pozycji z Tabeli opracowań projektowych dla których Wykonawca winien podać
ceny jednostkowe oraz stawki jednostkowej za pełnienie nadzoru autorskiego.
5. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego nie ulega zmianie. Wykonawca nie może
żądać jej podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można było przewidzieć
rozmiarów lub kosztów prac.
6. Obliczenie wynagrodzenia Wykonawcy dla pozycji, dla których Wykonawca podał ceny jednostkowe,
nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych prac.
7. Za opracowanie Dokumentacji przewiduje się wypłatę częściowego wynagrodzenia w przypadku:
a) odebrania przez Zamawiającego i zatwierdzenia do realizacji Projektu wstępnego (PWS) –
koncepcje wariantowe rozwiązań technicznych w wysokości 10% wartości pozycji L.P.3 TOP
„Projekt wstępny (PWS) – koncepcje wariantowe rozwiązań technicznych oraz Projekt budowlany
z przyjętym etapowaniem odcinków robót)” określonej w TOP
b) dokonania podziałów nieruchomości z uwzględnieniem wartości umownej za jeden podział,
c) przekazania projektu do organu administracji architektoniczno – budowlanej celem uzyskania
pozwolenia na budowę oraz przekazanie Projektu Technicznego Zamawiającemu – w pozostałej
wysokości 90% wartości umownej do zapłaty;
d) dostarczenie zamawiającemu decyzji organu architektonicznego z klauzulą prawomocności – 10%
pozostałej wartości umownej do zapłaty.
8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy Zamawiający może wyrazić
zgodę na rozliczenie częściowe za poszczególne pozycje TOP z uwzględnieniem ich stopnia
zaawansowania.
9. Wynagrodzenie, z wyłączeniem wynagrodzenia za pełnienie nadzoru autorskiego, płatne będzie
przelewem po wykonaniu i przekazaniu do Zamawiającego Dokumentacji i dostarczeniu prawidłowo
wystawionej faktury wraz z protokołem zdawczo - odbiorczym, w terminie do 30 dni od dostarczenia
tych dokumentów.
10. Strony ustalają, że umowa w zakresie pełnienia Nadzoru autorskiego będzie realizowana po spełnieniu
łącznie wszystkich niżej wymienionych warunków:
a) po opracowaniu Dokumentacji i uzyskaniu prawomocnej decyzji realizacyjnej;
b) po zabezpieczeniu w budżecie Zamawiającego/Powiatu Cieszyńskiego środków na rzeczową
realizację robót budowlanych w oparciu o opracowaną Dokumentację, w tym na sprawowanie nadzoru
autorskiego;
c) po wyłonieniu Wykonawcy robót budowlanych dla zadania realizowanego w oparciu o opracowaną
Dokumentację .
11. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego płacone będzie na podstawie rzeczywistych
potwierdzonych pobytów na budowie. Potwierdzeniem dokonania nadzoru będzie karta pobytu na
budowie (Karta Nadzoru Autorskiego) opisująca rozwiązany problem/problemy, potwierdzona przez
odpowiedniego Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. Zapłata za nadzory autorskie następowała
będzie przelewem w terminie do 30 dni od dostarczenia faktury wraz z potwierdzoną Kartą/Kartami
Nadzoru Autorskiego.
12. Wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy
a w szczególności:
a) pobyt Projektanta na budowie lub na spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego poza
terenem budowy (zgodnie z zapisami §10 ust.1 ppkt a) – e)),
b) uzupełnienia
lub
korekty
dokumentacji
wynikające
z
rozwiązań
problemów
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13.

14.

15.
16.

17.

18.
19.

projektowych/sprawdzania rozwiązań zamiennych (zgodnie z zapisami §10 ust.1 ppkt f) i g)).
Rozliczeniu podlegają również czynności związane z pełnieniem nadzoru autorskiego takie jak
sporządzanie dokumentacji zamiennej lub innych niezbędnych opracowań projektowo – kosztowych
przekazanych za pomocą pisma, notatki, protokołu zdawczo – odbiorczego itp.
Wynagrodzeniu w ramach sprawowania przez Wykonawcę nadzoru autorskiego nie podlegają
czynności takie jak sporządzanie dokumentacji zamiennej lub innych niezbędnych opracowań
projektowo – kosztowych przekazanych za pomocą pisma, notatki, protokołu zdawczo – odbiorczego
itp., wynikające z zaniedbań i przeoczeń Projektanta na etapie projektowania.
Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w swoim wynagrodzeniu (cenach jednostkowych i cenach
ryczałtowych) wszelkie koszty wynikające z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji
i szacunków. Wynagrodzenie określone w ust.1 obejmuje również prawa autorskie majątkowe oraz
prawa autorskie zależne przekazane Zamawiającemu wraz z poszczególnymi opracowaniami.
Wykonawca oświadcza, że w poszczególnych cenach ryczałtowych uwzględnił ryzyko ryczałtu.
Zamawiający może zrezygnować z wykonania dowolnej części przedmiotu umowy, informując
Wykonawcę o przyczynie tego ograniczenia. Strony ustalają, że z tego tytułu Wykonawcy nie będą
przysługiwały wobec Zamawiającego żadne roszczenia (w szczególności o wynagrodzenie lub
odszkodowanie), z zastrzeżeniem ust.16.
Wartość części przedmiotu umowy z których Zamawiający zrezygnował zostanie obliczona w oparciu
o składniki ceny zawarte w ofercie Wykonawcy (TOP) i odliczona od ceny określonej w § 2 ust. 1.
W przypadku gdy ustalenie wartości części przedmiotu umowy których dotyczy ograniczenie nie jest
możliwe na podstawie TOP, Wykonawca przedstawi proponowaną wycenę niewykonanych części
przedmiotu umowy. Zamawiający zweryfikuje przedstawioną wycenę Wykonawcy i zaakceptuje ją
bądź odpowiednio dostosuje wynagrodzenie należne Wykonawcy. Podstawą weryfikacji będą m.in.
aktualne Środowiskowe Zasady Wyceny Prac Projektowych.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią praw,
obowiązków lub wierzytelności wynikających z Umowy, w całości lub w części.
W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek o zgodę na powyższą cesję
muszą skierować łącznie wszyscy członkowie konsorcjum.
Obowiązki Wykonawcy

§ 3.
1. Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, znajdujące się w zasobach
odpowiednich instytucji, potrzebne do wykonania Dokumentacji.
2. Wykonawca wykona wszystkie opracowania projektowe w sposób zgodny z wymaganiami
określonymi w Umowie oraz OPZ oraz będzie zobowiązany do:
a) świadczenia usług z należytą starannością, zgodnie z najlepszymi praktykami przyjętymi przy
realizacji dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych, zgodnie z obowiązującymi
aktualnymi na dzień jej sporządzania przepisami, normami.
b) zaplanowania procesu projektowania, zapewnienia jego właściwej jakości i kompletności zgodnie
z TOP oraz Opisem Przedmiotu Zamówienia,
c) dokonania pomiaru natężenia ruchu drogowego wraz z analizą ruchu (struktury rodzajowej
i kierunkowej) wraz z wyliczeniem prognozy wzrostu natężenia ruchu drogowego, jako materiału
wyjściowego do prac koncepcyjnych oraz dalszych prac projektowych,
d) realizacji poleceń Zamawiającego,
e) informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub
termin wykonania Dokumentacji,
f) uczestnictwa w cyklicznych Radach Projektowych - zakładana częstotliwość min. 1 raz w miesiącu
w siedzibie Zamawiającego zgodnie z planem Rad Projektowych uzgodnionym przez
Zamawiającego i Wykonawcę w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy; dopuszcza
się mniejszą częstotliwość spotkań w fazie koncepcyjnej oraz w zależności od przebiegu toku
projektowego; decyzje w zakresie ewentualnego zmniejszenia częstotliwości Rad Projektowych
podejmuje Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą,
g) uczestnictwa w Radach projektowych terenowych, celem przedstawienia Zamawiającemu oraz
omówienia proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych,
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h) sporządzenia i przedłożenia na pierwszej Radzie Projektowej Szczegółowego harmonogramu prac
projektowych (zwanego dalej Harmonogramem) ze wskazaniem m.in. terminów dla poszczególnych
opracowań wskazanych w TOP. Harmonogram, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie
stanowił podstawę do weryfikacji postępu prac projektowych. W uzasadnionych przypadkach
Projektant będzie zobowiązany do aktualizacji przedmiotowego harmonogramu,
i) Do 5-go dnia każdego miesiąca Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdanie z
prac (SP) wykonanych w minionym miesiącu. Zostaną w nim określone również planowane na
bieżący miesiąc zadania do wykonania mające na celu poprawne i terminowe wykonanie
dokumentacji. W SP winna się również znaleźć informacja o ewentualnych zagrożeniach
terminowych i technicznych w realizacji poszczególnych elementów rozliczeniowych.
j) przestrzegania praw autorskich i pokrewnych praw własności przemysłowej, licencji, itp.
k) sporządzenia Dokumentacji z zachowaniem zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej
konkurencji, a w szczególności nie posługiwania się w opisie przedmiotu zamówienia nazwami
handlowymi produktów i materiałów oraz nie określania ich w sposób wskazujący na konkretne
produkty, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,
l) przeprowadzenie konsultacji społecznych z udziałem Zamawiającego.
3. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do
wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, Wykonawca niezwłocznie będzie przygotowywał
odpowiedzi na pytania oferentów i ewentualne zmiany opracowanych dokumentów, których
konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi w ramach ww.
postępowania. W przypadkach szczególnie złożonych Wykonawca przygotuje odpowiedzi i zmiany
w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od przekazania pytania Wykonawcy.
4. Wykonawca wykona dokumentację geologiczno-inżynierską w taki sposób, żeby wykluczyć bądź
zminimalizować konieczność wykonania dodatkowych odwiertów przez Wykonawcę robót
budowlanych.
5. Wykonawca w miarę potrzeb wykona dokumentację: Geotechniczne warunki posadowienia obiektów
budowlanych w taki sposób, żeby wykluczyć bądź zminimalizować konieczność wykonania
dodatkowych odwiertów przez Wykonawcę robót budowlanych.
Termin realizacji umowy
§ 4.
1. Termin rozpoczęcia usługi ustala się od dnia podpisania niniejszej umowy.
2. Terminy wykonania zamówienia:
a) do 10 tygodni od podpisania umowy - opracowanie Projektu wstępnego (PWS) - koncepcje
wariantowe rozwiązań technicznych,
b) do dnia 29.04.2022 r. - opracowanie dokumentacji projektowej, w zakresie umożliwiającym
złożenie stosownych wniosków i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej lub/i decyzji pozwolenia na budowę, wraz ze złożeniem przez Wykonawcę wniosku o
ZRID/pozwolenie na budowę,
c) do dnia 31.05.2022 r. - opracowanie i złożenie do Zamawiającego pozostałych opracowań
wchodzących w zakres dokumentacji projektowo-kosztorysowej, w formach i ilościach
egzemplarzy określonych w Opisie przedmiotu zamówienia,
d) do dnia 30.08.2022 r. - uzyskanie wszystkich wymaganych prawem pozwoleń
e) Termin sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją zadania: do 66 miesięcy od zawarcia
umowy. O planowanym przystąpieniu do rzeczowej realizacji zadania (lub poszczególnych
etapów zadania) objętego opracowaniem projektowym Zamawiający zawiadomi pisemnie
Wykonawcę lecz nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem procedury przetargowej na
wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Komunikacja oraz osoby wyznaczone do kontaktu
§ 5.
1. Kontakty pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, będą się odbywały w terminach i miejscu
określonym w umowie oraz OPZ.
2. Ustalenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane na piśmie.
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3. Zamawiający w sprawach technicznych dopuszcza również porozumiewanie się pomiędzy
Zamawiającym i Wykonawcą drogą elektroniczną.
4. Zamawiający będzie sprawował nadzór nad przebiegiem procesu projektowego z uwzględnieniem
zakresu i wymagań określonych w umowie, SIWZ oraz OPZ.
5. Zamawiający wyznaczy Koordynatora projektu, który będzie upoważniony w imieniu Zamawiającego
do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą.
Koordynatorem projektu jest: ……………………..
6. W imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich
kontaktów z Zamawiającym jest: …………………………..
7. Wykonawca zagwarantuje Koordynatorowi projektu możliwość sprawdzenia i bieżącej kontroli
postępu prac projektowych w sposób i w miejscu określonym w OPZ.

§ 6.
1. Wykonawca skieruje do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie.
2. Zmiana osoby/osób w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie
i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zmiana personelu Wykonawcy może być dokonana na osobę
posiadającą kwalifikacje zgodne z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
3. Wykonawca musi przedłożyć do akceptacji Zamawiającego propozycję zmiany, o której mowa w tym
paragrafie nie później niż do 3 dni roboczych przed planowaną zmianą.
4. Zamawiający zaakceptuje zmianę w terminie do 7 dni roboczych po otrzymaniu propozycji zmiany
zgodnej z wymaganiami Umowy i SIWZ.
5. Zmiana osób wskazanych w Ofercie nie powoduje konieczności zawarcia Aneksu do Umowy.

Podwykonawstwo
§ 7.
1. Wykonawca wykona następujące prace przy udziale Podwykonawców:
a)…………………………………………………………….(rodzaj/zakres)……………………………
b)…………………………………………………………….(rodzaj/zakres)……………………………
2. Na potrzeby ust. 4 niniejszego paragrafu poprzez Podwykonawcę należy rozumieć: Podwykonawcę;
Usługodawcę, Dostawcę jeśli przedmiotem umowy są dostawy lub usługi o wartości powyżej 0,5%
wartości wynagrodzenia umownego netto lub powyżej 20.000 zł. netto.
3. Wykonawca:
a) ponosi odpowiedzialność za działania Podwykonawcy i szkody przez niego wyrządzone;
b) ma obowiązek terminowo regulować wszelkie zobowiązania wobec Podwykonawców;
c) nie podzleci Podwykonawcom innych części zamówienia bez zgody Zamawiającego;
d) koordynuje pracę Podwykonawców i ponosi odpowiedzialność za jakość i za przerwy wynikłe
z nieprzystąpienia Podwykonawcy do pracy.
4. Każdorazowe skierowanie Podwykonawcy do prac w ramach umowy o podwykonawstwo, wymaga
uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego oraz spełnienia następujących wymogów:
a) przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo. Zamawiający w terminie 7 dni
wyrazi zgodę na zawarcie umowy lub zgłosi zastrzeżenia do jej treści.
b) przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo
o zaakceptowanej przez Zamawiającego uprzednio treści. Zamawiający w terminie 7 dni może
zgłosić sprzeciw do zawartej umowy, brak sprzeciwu poczytuje się jako zgodę na jej zawarcie;
c) przedłożenia w terminie 21 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy poświadczonych za zgodność
z oryginałem umów obejmujących dostawy i usługi, które zostały zawarte przed dniem zawarcia
umowy pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.
5. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, jeśli:
a) sumaryczna wartość robót zlecona Podwykonawcom jest wyższa od wartości wynagrodzenia
określonego niniejszą umową;
b) projekt umowy lub umowa o podwykonawstwo nie zawiera:
− zakresu robót przewidzianych do wykonania;
− terminu realizacji robót;
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− wynagrodzenia i zasad płatności;
− terminu zapłaty;
− trybu rozwiązania umowy w przypadku rozwiązania niniejszej umowy;
c) projekt umowy zawiera postanowienia:
• uzależniające płatność na rzecz Podwykonawcy od dokonania wcześniejszej płatności przez
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy;
• zezwalające na dokonywanie jakichkolwiek potrąceń z należności Podwykonawców;
• wskazujące termin zapłaty dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
6. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do wszelkich zmian umów o podwykonawstwo;
7. Zamawiający, w przypadku uchylania się od zapłaty zobowiązanego na rzecz Podwykonawcy,
a umowa została zgłoszona zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, dokona bezpośredniej
zapłaty na rzecz Podwykonawcy za roboty wykonane i odebrane obejmującej jedynie należne
wynagrodzenie bez odsetek i innych należności ubocznych w walucie w jakiej zawarta jest umowa z
Wykonawcą;
8. Rozliczenia z Podwykonawcami odbywać się będą z uwzględnieniem następujących zasad:
a) Wykonawca przedkładając fakturę, w przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę,
dokona podziału należności pomiędzy Wykonawcę i Podwykonawców zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do umowy, bądź oświadczy, że faktura dotyczy zakresu
wykonanego samodzielnie, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
b) Najpóźniej w terminie 10 dni przed zapłatą faktury Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia
poświadczonych za zgodność dowodów zapłaty na rzecz Podwykonawców lub oświadczeń
Podwykonawców o uregulowaniu należności zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do
umowy lub poda uzasadniony powód niezapłacenia faktur.
c) W przypadku niedostarczenia dokumentów wymienionych powyżej Zamawiający zastrzega sobie
prawo do zatrzymania kwoty należnej Podwykonawcom wynikającej z załącznika do protokołu
odbioru zawierającego podział należności pomiędzy Wykonawcę a Podwykonawców, również gdy
kwota zapłaty jest równa należnościom Podwykonawców i naliczonych kar umownych.
d) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy Zamawiający wezwie
Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, do przedstawienia pisemnej informacji
dotyczącej zasadności bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy. W przypadku zgłoszenia uwag
Zamawiający może nie dokonać płatności na rzecz Podwykonawcy, złożyć należność do depozytu
sądowego lub dokonać bezpośredniej płatności.
e) W przypadku dokonania bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawcy na jego wniosek lub
wniosek Wykonawcy lub złożenia kwoty do depozytu sądowego, Zamawiający dokona potrącenia
wypłaconej kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, zabezpieczenia należytego wykonania
umowy lub innych wierzytelności Wykonawcy.
9. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), umowy
o podwykonawstwo zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników Konsorcjum, którzy
odpowiadają wobec Zamawiającego za zobowiązania Podwykonawców solidarnie.
10. Zamawiający dopuszcza na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany
Podwykonawcy lub wprowadzenie nowego Podwykonawcy, a także zmiany zakresu prac
wykonywanych przez Podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 25a ust. 3 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi być
uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego.
Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie
wtedy, gdy nowy Podwykonawca spełni warunki w zakresie nie mniejszym niż wymaganym w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

Odbiory
§ 8.
1. Odbiory opracowań projektowych dokonywane będą z uwzględnieniem zasad określonych w OPZ.
2. Dokumentem potwierdzającym przekazanie całej dokumentacji projektowej lub jej części jest protokół
zdawczo – odbiorczy przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez strony umowy.
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3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru całej dokumentacji projektowej lub jej części jest
protokół odbioru końcowego lub częściowego przygotowany przez Wykonawcę i podpisany przez
strony umowy.
4. Odbiór usługi nastąpi w terminie określonym w OPZ.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo podpisania protokołu odbioru w terminie 30 dni od daty
przekazania Dokumentacji po przeprowadzonej weryfikacji jej kompletności i poprawności.
6. W przypadku odmowy dokonania odbioru usługi przez Zamawiającego nie sporządza się protokołu
odbioru dokumentacji, a przedstawiciele Zamawiającego przekażą Wykonawcy podpisane przez siebie
oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń.

Prawa autorskie
§ 9.
1. Wraz z odbiorem poszczególnych opracowań projektowych Zamawiający przejmuje autorskie prawa
majątkowe oraz autorskie prawa zależne do opracowań projektowych wykonanych w ramach Umowy.
W ramach przejętych praw majątkowych oraz zależnych Zamawiający będzie mógł bez zgody
Wykonawcy
i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy oraz bez żadnych
ograniczeń czasowych
i ilościowych:
a) użytkować opracowania projektowe na własny użytek, użytek Powiatu Cieszyńskiego i jego
jednostek podległych, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Powiatowego Zarządu Dróg
Publicznych w Cieszynie, w tym w szczególności przekazać opracowania projektowe lub ich
dowolną część, także ich kopie:
- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych opracowań
projektowych,
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych na roboty
budowlane, jako część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym poprzez zamieszczenie
na stronie internetowej,
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, stronom
trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,
- instytucji zarządzającej projektem (udzielającej dofinansowanie),
- gestorom sieci w przypadkach konieczności przebudowy ich urządzeń, w tym przekazania im praw
autorskich do projektu w zakresie przebudowy tych urządzeń,
b) wykorzystywać opracowania projektowe lub ich dowolną część do prezentacji,
c) wprowadzać opracowania projektowe lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie
własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych bądź
nadzorujących,
d) zwielokrotniać opracowania projektowe lub ich części dowolną techniką.
2. Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wykonanych w ramach Umowy, przechodzą na
wymienionych poniżej polach eksploatacji:
a) Utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką nieograniczonej liczby egzemplarzy utworów
lub ich elementów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, w pamięci
komputera oraz techniką cyfrową, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet i Intranet
na wszelkich nośnikach danych, włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia
egzemplarzy utworów czy ich utrwalenia, a także poprzez wydruk komputerowy,
b) Wprowadzanie oryginału utworów lub ich elementów oraz egzemplarzy nośników, na których
utwory utrwalono, do obrotu, bez ograniczenia co do terytorium oraz liczby nośników: w postaci
wprowadzenia zwielokrotnionych egzemplarzy utworów lub ich elementów do obrotu drogą
przeniesienia własności egzemplarza utworu (w sposób odpłatny albo nieodpłatny), przez
rozpowszechnianie w każdej formie i we wszelkiego typu materiałach, w szczególności za pomocą
sieci Internet i Intranet, a także użyczenia, najmu lub dzierżawy oryginału, albo egzemplarzy
utworów, albo ich elementów,
c) Wykorzystanie utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, w tym
materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów itp., a także wykorzystanie
utworów oraz ich elementów do korzystania oraz rozpowszechniania opracowań, strategii,
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koncepcji, planów itp. oraz wyrażanie zgody na dokonywanie powyższego przez osoby trzecie
(zgoda na wykonywanie praw zależnych),
d) Tłumaczenie utworów w całości lub w części, a w szczególności na języki obce oraz zmiana
i przepisanie na inny rodzaj zapisu bądź system;
3. Wykorzystywanie dokumentacji i materiałów wykonanych w związku z realizacją Umowy lub
jakiejkolwiek ich części przez Wykonawcę lub osoby trzecie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
Nadzór autorski
§ 10.
1. Nadzór autorski, o którym mowa w § l ust. 2 obejmować będzie obowiązki Wykonawcy wynikające
z ustawy Prawo budowlane w tym m.in.:
a) stwierdzanie w toku realizowanej inwestycji zgodności robót budowlanych z projektem
budowlanym oraz zatwierdzenie ich wpisem do Dziennika budowy,
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań oraz
ewentualnie uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej,
c) opiniowanie realizowanych robót budowlanych pod kątem uniknięcia konieczności zmian
w dokumentacji,
d) uzgadnianie z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcą robót możliwości i sposobu
wykonania robót dodatkowych w stosunku do rozwiązań określonych w projekcie budowlanym,
e) uzgadnianie z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru i Wykonawcą robót możliwości wprowadzania
rozwiązań zamiennych w stosunku do zawartych w Dokumentacji, dotyczących zastosowanych
materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych i technicznych oraz technologicznych,
f) kwalifikacja wprowadzanych do projektu zmian pod kątem zapisów art. 36a ustawy Prawo
budowlane, celem zapewnienia, że nie stanowią one zmian nieistotnych,
g) kwalifikacja wprowadzanych do projektu zmian pod kątem zapisów art. 32a ustawy o szczególnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.
Udokumentowanie zgody Projektanta na wprowadzenie rozwiązań zamiennych do projektu stanowić
będą podpisane przez projektanta sprawującego nadzór autorski:
- zapisy na kserokopiach z projektu budowlanego bądź wykonawczego,
- rysunki zamienne lub szkice opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji
zastępują,
- wpisy do dziennika budowy,
- protokoły lub notatki służbowe,
h) uzupełnienie lub zmiana Dokumentacji z uwagi na zmienione warunki/uzgodnienia poszczególnych
gestorów sieci,
i) uzupełnienie lub zmiana Dokumentacji z powodu okoliczności, za które odpowiada Projektant.
2. Wykonawca oprócz obowiązków, o których mowa w ust. l powinien:
a) brać udział w pracach komisji technicznych i naradach technicznych organizowanych na terenie
budowy na zaproszenie Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru,
b) brać udział w czynnościach odbiorowych na terenie budowy – na zaproszenie Zamawiającego lub
jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru,
c) reprezentować Zamawiającego na jego wniosek na terenie budowy w kontaktach z osobami
trzecimi w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych.
d) brać udział w spotkaniach zorganizowanych przez Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru na
wezwanie Zamawiającego. Dopuszcza się telefoniczne powiadamianie o spotkaniach.
3. Wykonawca jest uprawniony w trakcie pobytu na budowie do dokonywania zapisów w dzienniku
budowy dotyczących jej realizacji, a także do żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania
robót budowlanych, w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania ich
niezgodnie z projektem.
4. W kontaktach z osobami trzecimi Projektant powinien współdziałać z osobami reprezentującymi
Zamawiającego. Obowiązek współdziałania nie narusza zasad postępowania osób wykonujących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
5. Nadzór autorski będzie pełniony według potrzeb wynikających z postępu robót, na każde pisemne
(faxem lub mailem) wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora nadzoru, przy
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czym wezwanie lub zawiadomienie będzie przesłane na minimum 2 dni robocze przed terminem
spotkania, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Projektant zobowiązuje się w przypadkach nagłych, wymagających pilnego pobytu projektanta na
budowie, stawić się niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego lub jego przedstawiciela – Inspektora
nadzoru.
7. Dopuszcza się telefoniczne wezwanie/zawiadomienie Projektanta o konieczności sprawowania
nadzoru autorskiego.
8. Wykonawca zobowiązuje się przekazywać wszelkie konieczne ustalenia, wyjaśnienia odnośnie
realizacji robót, w formie pisemnej lub faxem, w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania
wezwania.
Wady dokumentacji
§ 11.
1. Wykonawca zapewnia, że wykonana przez niego Dokumentacja zostanie sporządzona z należytą
starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm i zasad sztuki projektowej oraz że
jest kompletna, spójna, będzie uwzględniała uwarunkowania terenowe wynikające z lokalizacji
inwestycji wraz ze stosownym powiązaniem i dowiązaniem do terenów przyległych i stanowić może
podstawę do realizacji robót budowlanych. Na potwierdzenie powyższego Wykonawca dołączy do
przekazywanej Dokumentacji stosowne oświadczenia zawierające powyższe stwierdzenia.
2. Zapewnienie, o którym mowa w ust. 1. jest ważne bezterminowo.
3. Do czasu zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji Wykonawca będzie odpowiedzialny
za usunięcie wszelkich wad w opracowaniach projektowych będących przedmiotem niniejszej umowy
wynikających z niezachowania wymagań określonych w ust. 1.
4. Z tytułu usuwania wad, o których mowa w ust. 3. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe
wynagrodzenie.
5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w opracowaniach projektowych, ujawnionych w okresie, o którym
mowa w ust. 3, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić ich
usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy (wykonanie zastępcze).
6. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem
przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją wszelkich strat, jeżeli
przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych w Dokumentacji wykonanej przez
Wykonawcę.
7. Zamawiający ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów od Wykonawcy, jakie Zamawiający poniósł
w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, bądź uzupełniających podczas wykonywanych robót
budowlanych, nie ujętych w przedmiarze robót, jeżeli roboty te i straty powstały z powodu wad
ujawnionych w Dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę.
Zabezpieczenie wykonania umowy
§ 12.
1. Strony zgodnie potwierdzają, iż przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie
należytego wykonania umowy w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia tj.: …………… zł,
o którym mowa w § 2 ust.1 w formie pieniężnej.
2. Strony ustalają, że zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie do 30 dni od daty uzyskania
prawomocności decyzji realizacyjnej dla całego zakresu objętego opracowaniem (decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej lub pozwolenia na budowę).
Ubezpieczenie Wykonawcy
§ 13.
1. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do 12-tu miesięcy od
zakończenia rzeczowej realizacji wszystkich robót realizowanych w oparciu o opracowaną
Dokumentację do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej.
2. Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną wynikającą z działalności zawodowej
w tym odpowiedzialność na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiającemu jakichkolwiek strat
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i kosztów wynikłych przy realizacji umowy oraz odpowiedzialność obejmującą szkody osobowe
i szkody rzeczowe.
3. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania
warunków umowy ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania składek.
Kary umowne
§ 14.
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić następujące kary
umowne:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kar umownych z tytułu:
a) rozwiązania umowy z winy Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
b) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego brutto,
za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia za wyjątkiem Projektu Wstępnego PWS – koncepcji
wariantowych rozwiązań technicznych, gdzie kara umowna za opóźnienia w realizacji przedmiotu
umowy liczona jest w wysokości 100 zł za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia ich przekazania.
c) opóźnienia w usunięciu wad pracy projektowej w wysokości 0,02% wynagrodzenia umownego
brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, liczonej od każdorazowo ustalonego przez
Zamawiającego terminu do usunięcie wad.
d) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności Wykonawcy na Radzie projektowej w wysokości
1 000 zł za każdorazową nieobecność.
e) za brak zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom,
w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek uchybienia się od wypłaty wynagrodzenia,
f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany w wysokości 1 000 zł, za każdy przypadek uchybienia się temu obowiązkowi,
g) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii/kserokopii
zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany tej umowy w wysokości 1 000 zł, za każdy
przypadek uchybienia się temu obowiązkowi,
h) w przypadku braku zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy w wysokości 1 000 zł, za każdy przypadek uchybienia się temu
obowiązkowi,
i) w przypadku nie wprowadzenia przez Wykonawcę zmian dotyczących zgłoszonych przez
Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w
wysokości 1 000 zł, za każdy przypadek uchybienia się temu obowiązkowi.
2) W zakresie sprawowania nadzoru autorskiego Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary
umownej:
a) za nie stawienie się na wezwanie Zamawiającego na budowie zgodnie z §10 ust. 5 i 6 w wysokości
wartości jednego pobytu na budowie za pierwsze i każde powtórzone wezwanie,
b) za opóźnienie w realizacji §10 ust. 8 w wysokości 0,2% wartości jednego pobytu na budowie
brutto za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia. Opóźnienie będzie liczone od terminu
oznaczonego w wezwaniu przez Zamawiającego,
2. Naliczone ewentualnie kary umowne potrącone zostaną z wystawionej przez Wykonawcę faktury,
na podstawie noty obciążeniowej lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. W przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający może niezależnie od
kar umownych dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.
Odstąpienie od umowy
§ 15.
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia wystąpienia
poniższych okoliczności, za czternastodniowym uprzedzeniem, jeżeli:
1) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy w terminie 30 dni od jej podpisania,
2) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy
i poleceniami Zamawiającego,
3) Przedmiot umowy realizuje inny podmiot niż określony w Ofercie i Umowie,
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4) Wykonawca nie przedłożył potwierdzenia zawarcia i ciągłości polisy ubezpieczeniowej lub
potwierdzenia dokonania zapłaty składek,
5) Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
6) Wykonawca wprowadził do wykonania umowy inny personel niż wskazany w Ofercie bez zgody
Zamawiającego.
2. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Wykonawcę oraz
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca sporządzi w terminie 7 dni 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 wyżej, Zamawiający przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi
wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych wraz
z zestawieniem należnego 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.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku odstąpienia z powodu nieuzasadnionego opóźnienia
Wykonawcy powyżej 30 dni w realizacji przedmiotu umowy lub jego części odstąpienie to może
nastąpić bez ponoszenia konsekwencji finansowych.
Zmiany umowy
§ 16.
1. Zmiana umowy dla swej ważności wymaga zachowania formy pisemnego aneksu, podpisanego przez
obie strony.
2. Zamawiający przewiduje możliwość oraz tryb dokonania zmian niniejszej umowy,
w niżej wymienionych przypadkach:
1) Zmiany ogólne:
A. Możliwa jest:
a) zmiana adresu / siedziby Zamawiającego / Wykonawcy,
b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego / Wykonawcę,
c) zmiana będąca skutkiem poprawy omyłki oczywistej,
d) zmiana lub wprowadzenie nowego zakresu podwykonawstwa.
B. Nie jest dopuszczalna zmiana Wykonawcy, z wyjątkiem sukcesji generalnej, przekształcenia
spółek handlowych zgodnie z ksh, sukcesji z mocy prawa.
2) Zmiany rzutujące na termin wykonania umowy:
A. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie lub wznowienie usług
ze względu na:
a) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje administracyjne (opóźnienie spowodowane
przez urzędy),
b) przedłużenie procedury udzielenia zamówienia publicznego,
c) przedłużenie procedury związanych z regulacją stanu pasa drogowego w oparciu o ustawę z dnia
13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
d) uwarunkowania społeczne np. protesty, petycje, itp.
e) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami
nieruchomości,
f) konieczność wystąpienia o odstępstwo od warunków technicznych;
g) zmiany stanu prawnego, które mają wpływ na zakres opracowania dokumentacji projektowej
h) zmiany niezbędne do uwzględnienia po dokonaniu czynności geodezyjnych w terenie,
i) zmiany niezbędne do uwzględnienia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego (np. uwzględnienie
wytycznych do dofinansowania itp.),
j) niesprzyjające warunki atmosferyczne (dotyczy prac w terenie),
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k) działania sił natury, uznane za stan klęski żywiołowej,
l) interes Zamawiającego,
m) brak środków finansowych na rzeczową realizację zadania,
n) przedłużenie rzeczowej realizacji zadania, którego dotyczy nadzór autorski,
o) inne niż „siła wyższa” (zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia)
uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją,
p) konieczność przerwania robót w wyniku nakazu organu administracji państwowej, nie związana
bezpośrednio z wykonywanymi robotami,
q) każdy przypadek „siły wyższej” rozumianej jako zdarzenie o charakterze przypadkowym lub
naturalnym (żywiołowym), którego skutkom nie można zapobiec.
B. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeżeli
przedłużenie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
3) Zmiany rzutujące na wynagrodzenie:
A. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku:
a) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT),
b) z obniżeniem kosztów wykonania usług a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy,
c) z rezygnacją przez Zamawiającego z części usług,
d) z rozliczeniem wynikającym z iloczynu faktycznie wykonanych usług i ich wartości ofertowych,
e) usługi dodatkowe,
f) waloryzacja umowy zgodnie z postanowieniami § 17 umowy.
3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:
1) Sposób inicjowania zmian:
a) Wykonawca wnioskuje do Zamawiającego w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany,
b) Zamawiający wnioskuje do Wykonawcy w sprawie możliwości dokonania wskazanej zmiany.
2) Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy opisać w
stosownych dokumentach takich jak notatka służbowa, pismo Wykonawcy lub Zamawiającego, itp.
3) W rezultacie dokonania czynności opisanych w pkt 1) ppkt a) i b) może dojść do podpisania przez
strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotowuje Zamawiający.
Waloryzacja umowy

1.

2.
3.

a)

b)
c)

§ 17.
W przypadku, gdy w okresie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2207);
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
3) stawki podatku od towarów i usług;
oraz gdy zmiana ta lub zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę –
zastosowanie mają zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
Zmiana wysokości wynagrodzenia wymaga zawarcia aneksu.
Wykonawca może przekazać Zamawiającemu pisemny wniosek o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów
dokonujących zmiany, o których mowa w ust. 1, do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie. Wniosek
powinien zawierać propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej
uzasadnieniem oraz dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których
mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę oraz
w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
określonego w niniejszej umowie, a w szczególności:
przyjęte przez Wykonawcę zasady kalkulacji wysokości kosztów wykonania umowy oraz założenia co
do wysokości dotychczasowych oraz przyszłych kosztów wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzającymi prawidłowość przyjętych założeń – takimi jak umowy o pracę lub dokumenty
potwierdzające zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń;
wykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 1, na wysokość kosztów wykonania umowy przez
Wykonawcę;
szczegółową kalkulację proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia Wykonawcy oraz
wykazanie adekwatności propozycji do zmiany wysokości kosztów wykonania umowy przez
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4.

5.

6.

7.

8.

Wykonawcę.
W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może zwrócić się
do Wykonawcy o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub
dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).
Zamawiający zajmie pisemne stanowisko wobec wniosku Wykonawcy, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania kompletnego – w jego ocenie – wniosku. Za dzień przekazania stanowiska uznaje się dzień
jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism dla Wykonawcy.
W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego, Strony podejmą działania
w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy dotyczyć będzie części przedmiotu niniejszej umowy, wykonanego po dniu zawarcia
aneksu.
Zamawiający może przekazać Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy,
w przypadku wydania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1. Wniosek
powinien zawierać co najmniej propozycję zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia oraz
powołanie zmian przepisów.
Przed przekazaniem wniosku, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjaśnień lub dokumentów (oryginałów do
wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem) niezbędnych do oceny przez
Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 1, mają lub będą miały wpływ na koszty
wykonania umowy przez Wykonawcę oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztów uzasadniają zmianę
wysokości wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji określi Zamawiający. Postanowienia ust.
4-8 stosuje się odpowiednio, z tym, że Wykonawca jest zobowiązany w każdym przypadku do zajęcia
pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiającego.
Ochrona danych osobowych

1.

2.

3.
4.
5.
6.

§ 18.
Strony zgodnie oświadczają, iż w zakresie ochrony danych osobowych działają zgodnie
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. L Nr 119 z 4.5.2016 r. s. 1–88 z późn. zm.).
Zamawiający informuje, iż będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy (o ile jest osobą fizyczną), a
także dane innych osób fizycznych udostępnione mu przez Zamawiającego w sposób i na zasadach
określonych pkt 21 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Klauzula Informacyjna z art. 13
RODO.
Strony przekazują sobie wzajemnie dane osobowe swojego personelu (osób zatrudnionych na umowę
o pracę, umowę zlecenie i podwykonawców) w zakresie niezbędnym do sprawnego wykonania
przedmiotowej umowy.
Strony zobowiązują się do poinformowania swojego personelu o przetwarzaniu ich danych osobowych
przez drugą stronę umowy.
Strony oświadczają, iż dostęp do danych osobowych posiadają wyłącznie osoby pisemnie
upoważnione, które przeszły szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych.
Strony zobowiązują się do niewykorzystywania pozyskanych informacji i nieprzetwarzania danych
osobowych w innym celu i w innym zakresie, niż zostało to określone w Umowie.
Zapisy końcowe

§ 19
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, prawo o ochronie środowiska.
2. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać
drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
3. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu
21 dni od chwili ich zgłoszenia.
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4. W przypadku braku porozumienia zgodnie z zapisami zawartymi w ust. 2 i 3, ewentualne spory
mogące wyniknąć w trakcie realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu Sądu Właściwego
dla siedziby Zamawiającego.
5. Wszelkie oświadczenia Stron umowy składane w wykonaniu postanowień niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej i będą przesyłane listem poleconym lub doręczane osobiście na następujące
adresy:
− ze strony Zamawiającego na adres Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie,
ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
− ze strony Wykonawcy – dane jak w komparycji umowy.
6. Brak pisemnego powiadomienia o zmianie adresu do korespondencji w razie zwrotu korespondencji
bez doręczenia, wywołuje skutek doręczenia pod adresem wskazanym zgodnie z wyżej wymienionymi
danymi.
7. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy stanowi informację publiczną
w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 2176) oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych
zawartych w niniejszej umowie obejmujących firmę/imię i nazwisko, zakres zawartej umowy oraz w
szczególności informację o wynagrodzeniu, jakie otrzymał z tytułu wykonania niniejszej umowy na
potrzeby udostępnienia informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej oraz na
podstawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
§ 20
Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.
Załączniki do umowy:
1. Tabela rozliczenia podwykonawców – zał. nr: 1a, 1b, 2 i 3
2. Tabela Opracowań Projektowych (TOP) – zał. nr 4
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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