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dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 z późn. zm.) w trybie 

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

na usług ę pn.:  

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania:  

„ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci ągowej w ul. Kamiennej 

w Dzier żoniowie – etap II”  

 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP/2/2017 
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Umowa nr JRP/2/2017 

 
Usługa pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dl a zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
i sieci wodoci ągowej w ul. Kamiennej w Dzier żoniowie – etap II” 

zawarta w dniu …………… r. w Dzierżoniowie pomiędzy:  

Wodoci ągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  
adres: ul. Kilińskiego 25a; 58-200 Dzierżoniów 
NIP: 882-000-31-83, REGON 890611183 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082,  
reprezentowaną przez: 
1) …………………………………. – …………… 
2) …………………………………. – …………… 

zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiaj ącym ,  

a  

…………………………………………………………. 
adres: …………………………………………………… 
NIP: ………………, REGON ……………… 
zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ………………/wpisaną do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej1,  
reprezentowaną przez: 
1) …………………………………. – …………… 
2) …………………………………. – …………… 

zwaną dalej w niniejszej umowie Wykonawc ą.  

 

Strony oświadczają, że niniejsza Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego 
postępowania o udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 
1) Załącznik Nr 1 - Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ); 
2) Załącznik Nr 2 - Część I SIWZ  - Instrukcja dla Wykonawcy (IDW); 
3) Załącznik Nr 3 - Oferta Wykonawcy. 
4) Załącznik Nr 4 - Zintegrowana Polityka Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem 

i Higieną Pracy 
2. W przypadku ewentualnej rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, pierwszeństwo mają 

zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 

3. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania 
pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodoci ągowej w ul. Kamiennej w Dzier żoniowie – 
etap II” . 

4. Zakres przedmiotu umowy szczegółowo opisany został w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

                                                
1 Niepotrzebne usunąć 
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5. Strony ustalają, że majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań i rozwiązań prawnych oraz 
dokumentów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, stanowią własność Zamawiającego 
i mogą być przez niego wykorzystywane w sposób nieograniczony. 

6. Zakres przedmiotu umowy, określony w ust. 4 niniejszego paragrafu, może ulec zmianie w zakresie 
dostosowania przedmiotu umowy do zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy Prawo 
budowlane  oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. 

7. Wynagrodzenie za dostosowanie, o którym mowa w punkcie powyżej, jest ujęte w całkowitym 
wynagrodzeniu Wykonawcy, określonym w § 4 ust. 1. 

§ 2 

Forma kontaktu 

1. Strony dopuszczają możliwość, że wszelkie projekty dokumentów przekazywane będę przy 
wykorzystaniu adresów poczty internetowej: 
Zamawiającego - wik@wik.dzierzoniow.pl 
Wykonawcy - ………………...…………@...................................................... 

2. Projekty dokumentów przekazane na adres poczty elektronicznej, na wniosek otrzymującego, muszą 
być niezwłocznie przekazane w wersji pisemnej. 

§ 3 

Osoby do kontaktu 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli właściwego wykonywania przez Wykonawcę 
usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

2. Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag, wynikających z 
realizacji niniejszej umowy upoważnione są następujące osoby: 
1) ze strony Zamawiającego –  

Aneta Nowak – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Dzierżoniowie w godz. 800 do 1400 , tel. (074) 832–20–53, fax (074) 832–37-05.  

2) ze strony Wykonawcy –     .............................. - ................................................... 
                                                      / imię i nazwisko /             /stanowisko służbowe/ 
                                                    ...................................-  ................................................ 
                                                      / numer telefonu /             /dni i godziny pracy/    

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Całkowite wynagrodzenie (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 
…………………… zł (słownie: ………………………………………………………… zł), zgodnie z Ofertą 
Wykonawcy z dnia ........................, stanowiącą Załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wypłacone będzie Wykonawcy przez 
Zamawiającego w następujący sposób: 
1) 40% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu – po uzyskaniu 

przez Zamawiającego prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę; 
2) 60% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu – po zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w pkt. 5.5. OPZ. 

3. Wypłata wynagrodzeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 

4. Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu 
może ulec zmianie wyłącznie w przypadkach określonych w umowie. 
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5. Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy następować będzie przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

6. Każda faktura powinna zawierać: przedmiot płatności, nr i datę zawarcia umowy, pełną nazwę zadania 
oraz przywołanie podstawy wystawienia faktury (uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę lub 
podpisany protokół odbioru końcowego). 

7. Zamawiający będzie dokonywać płatności – w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia naliczonych 
Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 8 niniejszej umowy. 

§ 5 

Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: … dni od dnia podpisania umowy, tj. do dnia  
......................................................... , w tym: … dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia 
................................. na opracowanie i złożenie w odpowiednim urzędzie projektu budowlanego, celem 
uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę. 

2. W terminie … dni Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać całość dokumentacji 
projektowej.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany realizować nadzór autorski nad sporządzoną dokumentacją projektową 
w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

4. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie 
leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydzieści) 
dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 6 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 
5% całkowitego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1), tj. ......................... zł (słownie: 
...................................................), w formie …………………………………………..........…………... 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
według następujących zasad: 
1) 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru 
końcowego; 

2) 30% wartości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie Okresu Rękojmi. 

§ 7 

Gwarancja i r ękojmia 

1. Na dokumentację będącą przedmiotem umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat, licząc od 
daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 

2. Wykonawca udzieli gwarancji na piśmie, a odpowiedni dokument gwarancyjny przekaże 
Zamawiającemu wraz z protokołem odbioru końcowego. 

3. Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji 
projektowej, upływa z chwilą wygaśnięcia odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu 
rękojmi za wady prac, zrealizowanych na podstawie tej dokumentacji. 
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4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od 
Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanych robotach 
parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
1) za opóźnienie w wykonaniu całości lub części dokumentacji projektowej, dla której ustalono odrębny 

termin wykonania – w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za 
każdy dzień opóźnienia, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% 
całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 
20% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, 

4) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego zatwierdzonym Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom – w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego brutto; 

5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 
jej zmiany – 1% Kwoty Umowy o podwykonawstwo brutto, 

6) za każdy przypadek nie spełnienia wymagań o których mowa w § 9 ust. 7 lub 9 – w wysokości 
½ minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.), 

7) za każdy przypadek niedostarczenia dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 10 lub 11 – 
w wysokości ½ minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 
1679, z późn. zm.). 

2. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 9 
Personel Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie dokumentacji projektowej objętej umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, wskazane w ust. 5. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania dokumentacji projektowej personel wskazany 
przez Wykonawcę w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu 
niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego 
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie do 7 dni od 
daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą 
takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 2 nie później niż 
do 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania zmienionej osoby. Jakakolwiek przerwa 
w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku którejkolwiek z osób będzie traktowana jako przerwa 
wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji 
umowy. 

4. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do projektowania innych osób niż wskazane w ofercie 
Wykonawcy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 
Wykonawcy. 



Umowa nr JRP/2/2017 z dnia ………………  

Usługa pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
w ul. Kamiennej w Dzierżoniowie – etap II” 

7 z 12 

5. Wykonawca ustanawia: 
1) Projektanta branży sanitarnej: ………………………………… 
2) Projektanta branży drogowej: ………………………………… 

6. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób projektantów, jeżeli uzna, że nie wykonują 
swoich obowiązków należycie. Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego przedstawiając również wymagane dokumenty. 

7. Wykonawca, Podwykonawca, a także każdy następny Podwykonawca, na etapie wykonywania 
zamówienia, ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące przy realizacji 
zamówienia co najmniej następujące prace – czynności przy realizacji przedmiotu zamówienia : 
• opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
• opracowanie przedmiarów i kosztorysów. 

8. Zatrudnienie osób wskazanych w ust. 7 przy realizacji zamówienia musi trwać co najmniej przez cały 
okres realizacji poszczególnych czynności. 

9. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną do wykonywania czynności o których 
mowa w ust. 7 lub przez pracodawcę, przed zakończeniem okresu wskazanego w ust. 8, Wykonawca 
zatrudni na to miejsce, także na umowę o pracę, inne osoby, które będą spełniały warunki udziały 
w postępowaniu (jeżeli dotyczy) i będą mogły wykonywać powierzone czynności. 

10. Wykonawca, na etapie wykonywania zamówienia, przedstawia niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż 
do 2 dni) Zamawiającemu – na jego każde żądanie – kopie umów o pracę lub deklaracji zgłoszenia do 
ZUS lub inne dokumenty (nie oświadczenia), które w sposób jednoznaczny potwierdzą fakt zatrudnienia 
poszczególnych osób na podstawie umów o pracę. Zamawiający przypomina, że to na Wykonawcy ciąży 
obowiązek ochrony danych osobowych pracowników i dopuszcza ukrycie (zamazanie, zaklejenie) 
niekoniecznych danych. 

11. Wykonawca, w przypadku określonym ust. 9, niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż do 2 dni) od 
zaistnienia zdarzenia rozwiązania stosunku pracy – informuje o tym Zamawiającego. 

12. Wykonawca ma obowiązek posiadania listy obecności osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7 
i na każde żądanie Zamawiającego niezwłocznie (w terminie nie dłuższym niż do 2 dni) sporządzać 
potwierdzoną kopię listy i przekazać Zamawiającemu. 

§ 10 
Podwykonawcy 

1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, 
podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 
zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich 
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także 
przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację usług. 

2. Z nie mniej niż 14 - dniowym wyprzedzeniem, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamierzonej 
dacie rozpoczęcia pracy każdego Podwykonawcy i przedłoży Zamawiającemu: 
1) odpisy Podwykonawcy z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, właściwy dla danej formy 

organizacyjnej Podwykonawcy wskazujący na uprawnienia osób wymienionych w umowie do 
reprezentowania stron Umowy, 

2) oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu 
i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do 
wykluczenia Podwykonawcy – zgodnie z IDW. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
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4. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) zachodzą 
podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu i Inżynierowi 
Kontraktu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający, jeżeli wskazany w umowie termin zapłaty 
wynagrodzenia jest dłuższy niż termin wskazany w ust. 5, w terminie 14 dni od otrzymania kopii zawartej 
umowy, informuje o tym Wykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

7. Każda umowa o podwykonawstwo musi zawierać zobowiązanie się Podwykonawcy do przestrzegania 
zasad wynikających ze Zintegrowanej Polityki Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz 
Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. 

8. Procedura zmiany Podwykonawcy, zmiany lub zatwierdzenia dalszego Podwykonawcy, a także zmiany 
umowy o podwykonawstwo wymaga wykonania wszystkich powyższych czynności jak przy zatwierdzaniu 
Podwykonawcy. 

9. Powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wykonawca odpowiada za działania 
i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

10. Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości zapłaty 
wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647¹ § 5 Kodeksu Cywilnego i udokumentuje 
zasadność takiego żądania fakturą i dokumentami potwierdzającymi wykonanie prac, Zamawiający 
zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania w terminie określonym w § 4 
ust. 7, przy spełnieniu warunków art. 143c ustawy Pzp. W takiej sytuacji Zamawiający dokona potrącenia 
kwoty zapłaconej Podwykonawcy z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.  

§ 11 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych oraz osobistych i jest 
również uprawniony do dysponowania przedmiotem umowy. Wykonawca ponosi wszelką 
odpowiedzialność z tytułu słusznych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia przez 
Wykonawcę praw autorskich tych osób, zgłoszonych w stosunku do Zamawiającego. 

2. W ramach ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją 
stanowiąca przedmiot umowy, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 
dokumentacji i upoważnia Zamawiającego do korzystania z dokumentacji na wszystkich możliwych 
polach eksploatacji, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, publikowania, przetwarzania, udostępniania 
wykonawcom, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono 
oraz w zakresie rozpowszechniania w inny sposób. 

3. W ramach ustalonego w § 4 ust 1 całkowitego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

4. Na podstawie niniejszej umowy, dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy może być użyta przez 
Zamawiającego lub przez inne jednostki do celów ewentualnej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy 
inwestycji, zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji lub do innych inwestycji, bez dodatkowego 
wynagrodzenia. 

5. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zlecenie przez 
Zamawiającego kontynuowania prac projektowych z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych części 
dokumentacji – innej jednostce projektowej. 
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§ 12 

Podstawa prawna 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy: ustawy 
Kodeks Cywilny, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Prawo Budowlane wraz z aktami 
wykonawczymi do tych ustaw. 

§ 13 

Zmiany w umowie 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów 
do umowy, pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że nastąpiła jedna z następujących okoliczności: 
1) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, 

nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki: 
a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, 

w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, 
zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 
Zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie; 

2) zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając 

z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 

3) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca: 
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy, 

b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 
Podwykonawców; 

c) na podstawie innych postanowień umownych, 

4) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne; 
4.1) Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli zmienia ogólny charakter 

umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu;  
4.2) Zmianę postanowień zawartych w umowie uznaje się za istotną, jeżeli nie zmienia ogólnego 

charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub 
przyjęto by oferty innej treści, 

b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną umowy na korzyść Wykonawcy w sposób 
nieprzewidziany pierwotnie w umowie, 

c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający 
z umowy, 

d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym 
Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w pkt 3); 

5) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie 
w umowie. 
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6) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego nie można było przewidzieć, 
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie równy okresowi przerwy 
w świadczeniu usługi. 

Siła wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu prawdopodobieństwa pojawienia 
się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego szkodliwe następstwo przy zastosowaniu 
współczesnej techniki uniemożliwia Wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań. 

7) w wyniku zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania 
umowy np.: 
a) wydłuży się procedura przekazania dokumentacji, dokonania odbiorów lub zatwierdzeń części 

dokumentacji itp. lub wystąpią inne okoliczności, skutkujące przedłużeniem terminu realizacji 
umowy, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo nie ponosi odpowiedzialności żadna 
ze stron umowy, 

b) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie wskazanym 
w ofercie, w tym w szczególności z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk 
atmosferycznych (kataklizmy), 

8) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom; 

9) zmiana terminów realizacji innych zadań powiązanych z realizacją przedmiotowego zamówienia; 

10) zmiany stawki podatku VAT lub innych regulacji prawnych które zaczęły obowiązywać po dacie 
podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej 
zmiany; 

11) konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub 
instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zmian dotyczących 
numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do 
komunikowania się wraz z ich danymi teleadresowymi, przy czym taka zmiana nie wymaga formy 
aneksu. 

3. Jeśli zajdą okoliczności, wskazane w ust. 2 aneks może dotyczyć zmiany terminu realizacji umowy, 
wynagrodzenia Wykonawcy lub zapisów umowy wraz z załącznikami, w zakresie których te okoliczności 
dotyczą. 

4. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 2 i 3 jest nieważna. Na miejsce unieważnionych 
postanowień umowy wchodzą postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu. 

5. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z realizacji niniejszej 
umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia 
prac. 

7. Wartość przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację. 

§ 14 

Rozwiązywanie sporów 

Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, 
a w ostateczności poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 15 

Zintegrowany system zarz ądzania 

W WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania.   
W związku z tym zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania wszystkich swoich pracowników ze 
Zintegrowaną Polityką Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 
stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 
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§ 16 

Postanowienia ogólne 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy. 
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