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 UMOWA nr _____/RI/2015/U  

zawarta w dniu: ____.____.2015 r. w Lubinie 

pomiędzy: 

Gminą Lubin zs. 59-300 Lubin ul. Władysława Łokietka 6, zwaną dalej „Zamawiającym”, w imieniu której działają: 

Wójt Gminy – Tadeusz Kielan  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Marzeny Kosydor  

a: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

zwanym dalej „Projektantem”. 

 

Niniejsza umowa została zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

 

§ 1 

1. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową na 

realizację zadania pn.: „___________________________________________________________________________________”. 
(odpowiednia nazwa zadania) 

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla w/w zadania wraz z uzyskaniem przez 

Projektanta wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze 

przystąpienia do wykonywania robót budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli będzie tego wymagał zakres 

projektowanego zadania.  

Zakres dokumentacji będzie obejmował _________________________________________________________________________ . 

 

§ 2 

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa sporządzona w ramach niniejszej umowy dla każdego zadania odrębnie powinna zawierać: 

1) projekt budowlany – 4 egz. (nie wliczając egzemplarzy niezbędnych do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę lub zgłoszenia 

wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę), 

2) projekt wykonawczy – 5 egz. (w tym egzemplarz archiwalny) 

(1 egzemplarz projektu wykonawczego będzie oprawiony w sposób umożliwiający wyjmowanie arkuszy), 

3) zatwierdzona stała i tymczasowa organizacja ruchu – po 1 egz.,  

4) przedmiar robót – po 2 egz. dla każdego etapu realizacji robót, 

5) kosztorys inwestorski – po 2 egz. dla każdego etapu realizacji robót, 

6) STWiOR  - 1 egz.  

7) kompletna dokumentacja projektowa w formie elektronicznej na płycie CD, będąca odzwierciedleniem egzemplarza archiwalnego  

w formie papierowej - egzemplarz projektu wykonawczego wszystkich branż z oryginałem uzgodnień, oświadczeń, zezwoleń, decyzji                

i opinii wraz z przedmiarem robót i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi w następującym formacie: 

a) część opisowa dokumentacji w formacie .pdf 

b) dokumenty graficzne w formacie pdf oraz dodatkowo plan sytuacyjny (zagospodarowania terenu) opracowania projektowego na 

zaktualizowanej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500 w formacie .tiff 

c) kosztorys inwestorski i przedmiar – w formacie .ath i pdf. 

2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać oznaczeń, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia wyrobów 

przewidzianych do zastosowania. W przypadku braku możliwości opisania treści dokumentacji za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń, dopuszcza się wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, nakładając obowiązek umieszczenia sformułowania 

„lub równoważny” i określenie zakresu równoważności, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.). 

3. Dokumentacja sporządzona w ramach niniejszej umowy będzie zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie 

Projektanta, że została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami, a w swej formie jest kompletna                       

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć i nie narusza praw autorskich osób trzecich. 

4. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa będzie wykonana w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym                              

w szczególności z: 

1) ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) zwaną dalej Prawem budowlanym,  

2) Rozporządzeniem Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 43 poz.430 ze zm.), 

3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie szczegółowego 
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zakresu  i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462),  

4) Rozporządzeniem Mininistra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.  

z 2013 r.  poz. 1129),  

5) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.), 

6) obowiązującymi w dniu przekazania dokumentacji normami i zasadami wiedzy technicznej. 

5. Projektant oświadcza, że zna przepisy prawa, których zachowanie wymagane jest przy wykonaniu umowy, w tym regulacje 

wymienione w ust. 4 oraz że osoba(-y) odpowiedzialna(-e) za wykonanie dokumentacji projektowej, jak w § 1 posiada(-ją) wymagane 

przez prawo i niezbędne do wykonania umowy uprawnienia, wymagane przez Zamawiającego . 

 

§ 3 

1. Obowiązkiem Projektanta jest w szczególności: 

1) wizja w terenie, 

2) uzyskanie mapy do celów projektowych z granicami pasa drogowego, 

3) wytyczenie granic pasa drogowego w terenie, 

4) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektu zgodnie z obowiązującymi  w tym zakresie przepisami prawnymi 

łącznie z wykonaniem dokumentacji z badań geologicznych podłoża gruntowego, 

5) dostosowanie wysokościowe projektowanych nawierzchni do poziomu istniejących zjazdów na działki przyległe, 

6) skoordynowanie treści Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót z treścią rozwiązań projektowych oraz               

z treścią opisu w pozycjach przedmiaru robót, co do zastosowanych wyrobów budowlanych (materiały i urządzenia), dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego stosowania oraz sprzętu. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania będą mogły być 

zastosowane w dokumentacji projektowej, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, 

7) uwzględnienia w projekcie wykonawczym, w porozumieniu z Zamawiającym, założeń niewymienionych  w niniejszych wymaganiach,                 

a wynikających z potrzeby realizacji projektowanego przedsięwzięcia; 

8) wykonanie inwentaryzacji istniejącej zieleni i ewentualne uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i/lub krzewów, 

9) dokonanie stosownych uzgodnień międzybranżowych oraz uzyskanie wszelkich innych wymaganych przepisami opinii, 

uzgodnień, zaświadczeń oraz decyzji, w tym wykonanie odpowiednich opracowań, związanych z usunięciem ewentualnych 

kolizji z infrastrukturą techniczną, 

10) uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę w zakresie usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną, gdy takie będzie wymagane, 

11) uzyskanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji rolnej zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku 

o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1205, z późn. zm.) w przypadku, gdy zakres opracowania będzie 

obejmował użytki rolne klasy I-IIIb, 

12) sporządzenie wykazu zmian danych ewidencyjnych w przypadku, gdy konieczna będzie zmiana użytków gruntów objętych 

zakresem opracowania na użytki drogowe 

13) uzyskanie zaświadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót 

budowlanych lub decyzji pozwolenia na budowę, jeżeli będzie tego wymagał zakres projektowanego zadania, 

14) współpraca Projektanta z Zamawiającym w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy 

robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji, będącej przedmiotem niniejszej umowy, w tym w szczególności:  

a) udzielanie pisemnych odpowiedzi na pytania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

b) dokonywanie ewentualnych zmian dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których konieczność będzie wynikać                          

z zadawanych pytań. 

15) niezwłoczne przedstawianie przez Projektanta Zamawiającemu kopii dokumentów (w tym korespondencji) powstałych lub 

uzyskanych w związku ze sprawami prowadzonymi na podstawie niniejszej umowy  

16) udzielanie Zamawiającemu na bieżąco informacji o stanie realizacji umowy oraz zgłaszanie problemów, związanych z jej 

realizacją, 

17) określenie przez Projektanta rodzaju i zakresu koniecznego pełnomocnictwa, którego ma mu udzielić Zamawiający celem 

prawidłowej realizacji umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości działania Projektanta z powodu 

braku stosownego pełnomocnictwa, chyba że nie zostało ono udzielone pomimo pisemnego wniosku Projektanta. 

18) posiadanie przez Projektanta ubezpieczenia OC z tytułu szkód, jakie może wyrządzić w związku z wykonywaniem zawodu. 

19) nieodpłatne świadczenie usług związanych z nadzorem autorskim przy realizacji robót w oparciu o wykonaną przez niego dokumentację 

projektową do czasu zrealizowania robót budowlanych objętych dokumentacją i nie dłużej niż 36 miesięcy od daty odbioru przedmiotu 

umowy. 

2. Obowiązkiem Zamawiającego jest w szczególności: 
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1) udzielenie Projektantowi pisemnego pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego oraz dokonywania czynności 

formalno-prawnych koniecznych do prawidłowej realizacji umowy, 

2) zapłata wynagrodzenia za odebrany przedmiot umowy. 

 

§ 4 

1. Projektant wykona przedmiot niniejszej umowy w terminie ___ dni od zawarcia umowy, tj. do dnia ________________ r. 

2. Projektant ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, o którym mowa w ust. 1, jeżeli niedotrzymanie terminu umownego 

wyniknie z przyczyn niezależnych od Stron.  

1) Przedłużenia terminu można dokonać o ilość dni nie dłuższą, niż okres zwłoki podmiotów zobowiązanych do dokonania opinii lub  

uzgodnień (np. zwłoka organu administracji architektoniczno-budowlanej w wydaniu decyzji, zwłoka przedsiębiorstwa sieciowego 

zobowiązanego do wydania uzgodnienia projektu, wydanie przez organ administracji publicznej postanowienia o przedłużeniu terminu 

załatwienia sprawy). 

2) Żądanie przedłużenia terminu musi być przedstawione w formie pisemnej oraz uzasadnione i udokumentowane.  

3. Projektant co najmniej w terminie 7 dni przed złożeniem wniosku o przyjęcie zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę przekaże 

Zamawiającemu 1 egz. projektu celem uzgodnienia. Uzgodnienie projektu odbędzie się po przedstawieniu projektu podczas wizji                  

w terenie z udziałem Projektanta. 

4. Zamawiający może wnieść uwagi na piśmie do przedstawionego projektu w terminie 7 dni roboczych od dnia wizji w terenie, o której 

mowa w ust. 3. Po tym terminie Projektant może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 3. Do uzgodnienia stosuje się odpowiednio 

ust. 12. 

5. Miejscem przekazania wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego. 

6. Dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotu umowy będzie protokół przekazania przygotowany przez Projektanta, 

podpisany przez Projektanta i przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Przy przekazywaniu przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej oraz pozostałych części przedmiotu umowy. 

8. Przedmiotem odbioru będzie kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa bez wad wraz ze wszelkimi niezbędnymi opiniami                  

i uzgodnieniami oraz zaświadczeniem o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót 

budowlanych lub decyzją pozwolenia na budowę.  

9. Zamawiający dokona sprawdzenia przedmiotu umowy pod względem ilościowym i formalnym oraz powiadomi Projektanta o zauważonych 

brakach w terminie do 7 dni, licząc od dnia doręczenia przez Projektanta kompletnej dokumentacji wraz z zaświadczeniem o nie wniesieniu 

sprzeciwu do zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonywania robót budowlanych lub decyzją pozwolenia na budowę. 

10. Z czynności odbioru zostanie spisany protokół odbioru przedmiotu umowy podpisany przez przedstawicieli Stron. Jeżeli w toku 

czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, Projektant bezpłatnie, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, 

usunie zgłoszone przez Zamawiającego wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub jej części w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Stwierdzenie wad podczas czynności odbioru upoważnia Zamawiającego do przerwania czynności odbioru.  

11. Przy dokonywaniu czynności odbiorowych Zamawiający nie jest zobowiązany sprawdzać rozwiązań technicznych przekazanej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

12. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową może:  

a) żądać  bezpłatnego  usunięcia  wad  w  terminie  wyznaczonym Projektantowi, bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów,  

b) nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Projektanta,  

c) żądać ponownego  wykonania przedmiotu umowy na koszt Projektanta, 

d) odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej. 

13. Za wykonanie umowy Strony uważają podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 5 

1. Całkowite wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustaliły w formie ryczałtu w wysokości brutto: __________ zł 

(słownie: ________________________), w tym podatek VAT 23% wynosi: ___________ zł (słownie: ____________________) i cena 

netto wynosi: __________ zł (słownie:  ________________________). 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją umowy, a w szczególności koszt wykonania prac 

projektowych wg kalkulacji własnej, koszt przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji, będącej 

przedmiotem niniejszej umowy, koszt 1-krotnej aktualizacji cenowej kosztorysów inwestorskich, wszelkie opłaty administracyjne, 

koszty udziału Projektanta we wszystkich spotkaniach związanych z realizacją niniejszej umowy w siedzibie Zamawiającego i poza nią 

oraz wszelkie inne koszty za czynności objęte zakresem zamówienia opisanym w § 1 niniejszej umowy. 

3. Projektant nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia, chociażby w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć 
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kosztów prac projektowych niezbędnych do prawidłowego jej wykonania.  

4 W ramach wynagrodzenia określonego w ust.1 w okresie gwarancji Projektant zobowiązuje się do 1-krotnej aktualizacji cenowej 

kosztorysów inwestorskich w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo ograniczenia przedmiotu umowy. Wówczas wysokość wynagrodzenia umownego zostanie pomniejszona 

o wartość prac nie wykonanych, według cen podanych w ofercie Projektanta. 

6. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Strony protokołu odbioru przedmiotu umowy.  

7. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 7 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu.  

8. Regulowanie należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi bezpośrednio z konta Zamawiającego na konto Projektanta 

wskazane w fakturze. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP 692-22-56-461.  

10. Miejscem zapłaty jest bank Zamawiającego. 

11. Przelew wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 6 

Jako koordynatorów w zakresie realizacji obowiązków umownych wyznacza się:  

ze strony Zamawiającego – __________________________- tel. ___________________, e-mail:  _______________________, 

ze strony Projektanta –  _____________________________  – tel. __________________, e-mail: _______________________ . 

 

§ 7 

1. Projektant oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja projektowo-kosztorysowa, sporządzona w ramach niniejszej umowy będzie wolna 

od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Projektanta do rozporządzania nią nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone.  

2. Strony zgodnie postanawiają, że z dniem podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej następuje nabycie 

przez Zamawiającego własności tejże dokumentacji oraz przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do w/w 

dokumentacji. 

3. Projektant przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w następujących polach eksploatacji: 

1) utrwalanie i zwielokrotnienie każdą dostępną techniką, 

2) wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem, 

3) rozpowszechnianie,  

4) dokonywanie aktualizacji, zmian, przeróbek, adaptacji z prawem do ich powierzenia osobom trzecim. 

4. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie mogą prowadzić do naruszania autorskich praw osobistych twórcy przedmiotu umowy. 

5. Pierwowzory, pierworysy, matryce i negatywy wykonanej przez Projektanta dokumentacji stanowią jego własność i są przechowywane 

w archiwum Projektanta. 

§ 8 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych: 

1.1. Projektant zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku: 

1) zwłoki lub opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 

niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia, 

2) zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki lub opóźnienia w usunięciu wad 

(liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad), 

3) za nieusprawiedliwione opóźnienie w stawiennictwie w ramach sprawowania nadzoru autorskiego w celu wykonania obowiązków, o 

których mowa w § 9 ust 5 w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego 

w § 9 ust 6 

4) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności zależnych od Projektanta w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 niniejszej umowy. 

1.2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w przypadku odstąpienia przez Projektanta od umowy z powodu 

okoliczności zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 niniejszej umowy. 

2. W przypadku gdy kary umowne nie pokrywają powstałej szkody, stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, zwanej dalej kodeksem cywilnym. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania należnych mu kar umownych z faktury przedłożonej do zapłaty. Projektant nie 

będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych za zwłokę lub opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy za okres zwłoki podmiotów 

zobowiązanych do dokonania opinii i uzgodnień. 

 

§ 9 

1. Gwarancja - Projektant udziela 36 miesięcy gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru 
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bez wad, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru. 

2. Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonany przedmiot umowy na zasadach określonych w kodeksie cywilnym,                

z tym że odpowiedzialność Projektanta z tego tytułu nie może upłynąć przed zakończeniem upływu okresu rękojmi Wykonawcy 

inwestycji wykonanej na podstawie dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

3. Projektant ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi 

realizację przez Zamawiającego planowanej inwestycji na podstawie przedmiotu umowy lub powodującymi konieczność wykonania 

dodatkowych projektów, robót, czy też ponoszenia innych dodatkowych wydatków. 

4. W przypadku nie usunięcia wad w okresie rękojmi w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może bez 

dodatkowego wezwania zlecić usunięcie wad na koszt i ryzyko Projektanta. Projektant oświadcza, że powierzenie usunięcia wad 

innemu podmiotowi nie będzie stanowiło jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich Projektanta i nie będzie rodziło jakichkolwiek 

roszczeń w stosunku do Zamawiającego. 

5. Projektant zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót objętych dokumentacją w trybie określonym w art 

20 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane w ramach wynagrodzenia przysługującego Projektantowi za wykonanie 

przedmiotu umowy, wliczonego w wynagrodzenie określone w § 5 ust 1 niniejszej umowy.  

6. Projektant zobowiązuje się do przybycia na każde żądanie Zamawiającego w celu sprawowania obowiązków nadzoru autorskiego                       

w nieprzekraczalnym terminie 48 godzin od czasu powiadomienia telefonicznego lub faxem. Każdy pobyt Projektanta odnotowany będzie 

w dzienniku budowy i potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego wpisem do dziennika budowy. Nieusprawiedliwione 

niestawienie się w określonym wyżej terminie będzie skutkowało naliczeniem kary umownej zgodnie z § 8 ust 2 pkt 3. 

 

§ 10 

1. Niezależnie od przepisów kodeksu cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy zwłoka               

w wykonaniu przedmiotu umowy przekracza 30 dni. Umowne prawo odstąpienia przysługuje w terminie dodatkowych 21 dni.  

2. Zmiana warunków umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

4. Wszystkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron. 

     

ZAMAWIAJĄCY:                                                                       PROJEKTANT: 
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K A R T A  G W A R A N C Y J N A  

 

określająca uprawnienia stron z tytułu gwarancji za wady fizyczne dokumentacji projektowej 

 

I. Przedmiot karty gwarancyjnej:  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadań pn.:  

„_____________________________________________________________________________________” 

II. Data podpisania protokołu odbioru: ______________________ r. 

III. Ogólne warunki gwarancji: 

1. Projektant oświadcza, że objęty gwarancją przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi normami 

państwowymi i branżowymi, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

2. Projektant zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych wad i usterek w terminie określonym przez Zamawiającego, chyba że strony 

postanowią inaczej. 

3. Po wykryciu wady lub usterki Zamawiający obowiązany jest zawiadomić o tym niezwłocznie Projektanta. 

4. Stwierdzenie usunięcia wad nie może nastąpić później niż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego przez Projektanta o 

dokonaniu usunięcia wady lub usterki.  

5. Czas trwania gwarancji za wady fizyczne licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia wynika z okresu niezbędnego do 

ujawnienia się lub wykrycia wady. 

6. W przypadku nie usunięcia przez Projektanta wad i usterek w uzgodnionym terminie, Zamawiający może usunąć wady i usterki we 

własnym zakresie na koszt i ryzyko Projektanta bez utraty prawa gwarancji. 

7. Czas obowiązywania gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru. 

 

 Projektant: 

 

 


