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Załącznik J 

 
Postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy z Wykonawcą projektu 
 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach otrzymanego wynagrodzenia do udzielania wszelkich 

informacji i wyjaśnień Zamawiającemu co do dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej 

umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia na zrealizowanie inwestycji na 

podstawie przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia polis ubezpieczeniowych od jego odpowiedzialności 

cywilnej obejmujących okres realizacji przedmiotu umowy i na okres realizacji inwestycji 

wykonywanej na podstawie przedmiotu umowy zgodnie z zapisami ust. .....  regulaminu 

konkursu. 

3. Strony ustalają, że przedmiot umowy będzie dostarczony w następujących częściach  

i terminach: 

1) część I – szczegółowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna po uwzględnieniu zaleceń 

pokonkursowych; 

2) część II – projekt budowlano-wykonawczy w zakresie umożliwiającym uzyskanie 

pozwolenia na budowę wraz z pozostałymi opracowaniami umożliwiającymi 

przygotowanie inwestycji do realizacji: w terminie: 31.03.2019 r. 

4.  Przed dostarczeniem dokumentacji: 

1) szczegółowej koncepcji urbanistyczno-architektonicznej; 

2) projektu budowlanego; 

3) projektów wykonawczych; 

podlega ona zatwierdzeniu przez Zamawiającego w zakresie ………………………………….…..  

W okresie ……. dni Zamawiający dokona zatwierdzenia dokumentacji. W przypadku nie 

zatwierdzenia dokumentacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania  

i wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu 

Zamawiający może od umowy odstąpić i naliczyć kary umowne 

5. Wykonawca projektu pełnić będzie nadzór autorski, w oparciu o dokumentację projektową przez 

siebie sporządzoną, w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. Nadzór autorski dotyczył będzie w szczególności: 

1) kontrolowania budowy w zależności od potrzeb; 

2) stwierdzania w toku wykonywanych robót budowlanych, zgodności wykonywania robót 
budowlanych z rozwiązaniami technicznymi, materiałowymi i użytkowymi, określonymi 
dokumentacją projektową, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami; 

3) udzielania wyjaśnień wykonawcy robót odnośnie wszelkich wątpliwości dotyczących 
dokumentacji projektowej powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych; 

4) uzgadniania i oceniania zasadności wprowadzania zamiennych rozwiązań projektowych, 
materiałów lub urządzeń w stosunku do przewidzianych w projekcie, a zgłaszanych przez 
Zamawiającego lub wykonawcę robót w toku prowadzonych prac; 

5) bieżącego sporządzania rysunków oraz opisów dotyczących zmian stanowiących 
nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego; 

6) uzgadniania z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości i zakresu 
nadzorowanych robót budowlanych; 
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7) informowania Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub 
robót zamiennych nieprzewidzianych umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą 
robót budowlanych; 

8) udziału, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiającego, w czynnościach odbiorów 
częściowych oraz odbioru końcowego. 

6. Nadzór autorski pełniony będzie w trakcie realizacji inwestycji oraz w okresie rękojmi. 

7. Podstawą do rozliczenia finansowego pomiędzy stronami będą faktury VAT wraz z protokółami 

odbioru. Podstawą wystawienia faktur będzie protokół odbioru podpisany przez obie strony. 

Podstawą wystawienia faktury za nadzór autorski będzie pobyt na budowie potwierdzony 

wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru. 

8. Za wykonanie każdej części przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenia  

w następujących terminach licząc od dnia dostarczenia faktur Zamawiającemu (termin zapłaty 

stanowić będzie przedmiot negocjacji z wybranym oferentem): 

1)  za część I dokumentacji – w terminie 14-30 dni; 

2) za część II dokumentacji – w terminie 14-30 dni od protokolarnego przekazania 

przedmiotu umowy; 

3) za każdy pobyt na budowie w ramach nadzoru autorskiego w terminie 14-30 dni. (lub  

za nadzór autorski w terminie 14-30 dni.) 

9. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na konto Wykonawcy. 

10. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy w ten 

sposób, że termin rękojmi zakończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności generalnego 

wykonawcy z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonywanych na podstawie 

dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

11. Wszelkie wady w przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się usunąć w terminie 7 dni od 

daty zawiadomienia o wadzie przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie (wysokość kar stanowić będzie 

przedmiot negocjacji z wybranym oferentem): 

1) niedostarczenia dokumentacji w terminie - w wysokości ………. wartości wynagrodzenia 

przypadającego na poszczególne części przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki; 

2) zwłoki w usunięciu wad wyznaczonym terminie - w wysokości ……… wartości wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień zwłoki; 

3) w razie odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn nie leżących po stronie 

Zamawiającego - w wysokości ……… wartości umownej przedmiotu umowy lub odstąpienia 

od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy -  w wysokości …….. 

wynagrodzenia. 

13. Kary umowne mogą być potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji 

niniejszej umowy. 

14. Koszty robót budowlanych wykonanych na podstawie wadliwie opracowanych projektów zostaną 

pokryte przez Wykonawcę, chyba, że koszty te zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej 

Wykonawcy. Rozliczenie kosztów wynikających z ewentualnych błędów Wykonawcy nastąpi 

jednorazowo po zakończeniu realizacji inwestycji. 

15. W przypadku powstania szkody Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania 

przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
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16. Strony mogą dokonywać zmian postanowień zawartej umowy z uwzględnieniem treści art. 144 

ustawy Prawo zamówień publicznych. (Warunki takich zmian będą ustalone na etapie 

negocjacji). 

17. Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej (aneks do umowy) pod rygorem 

nieważności. 

18. Wszelkie spory rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. 

  


