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Załącznik nr 4 do OIWZ 
ZS2-S.2720.3.2021 

 
 

WZÓR UMOWY 
 
W dniu  …………………… 2021 r. w Rypinie pomiędzy: 
 
1. ZAMAWIAJĄCYM:  Powiatem Rypińskim, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin 

reprezentowanym przez mgr Henryka Jana Kiełkowskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Unii 
Europejskiej w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin 

przy kontrasygnacie Anety Wilczyńskiej – głównego księgowego. 
 
a  
 
2. WYKONAWCĄ………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty, w postępowaniu  o udzielenie 
zamówienia publicznego o wartości poniżej 130.000 zł, została zawarta umowa następującej treści: 

 
[ § 1.  PRZEDMIOT UMOWY ] 

1. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) wykonanie dla Zamawiającego wielobranżowej dokumentacji projektowej, wykaz opracowań został 

określony w pkt. 3 dla zadania pn. „Przebudowa i przystosowanie budynku szkolnego przy ul. Dworcowej 
9 pod internat szkolny przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie” według założeń określonych w pkt. 2. 

2) Sprawowanie nadzoru autorskiego robót budowlanych wykonywanych według projektu, o którym mowa 
w pkt. 1. 

2. Założenia do realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) opracowanie obejmuje istniejące budynki szkoły przy ul. Dworcowej 9 w Rypinie (nr ewidencyjny działki 

1509/7). 
2) Internat 

a) istniejący budynek szkoły jest budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym o dachu 
wielospadowym, kubaturze obiektu 7324,00 m³, powierzchni użytkowej 1906,92,0  m², powierzchni 
zabudowy 1141,00 m. 

b) projekt funkcjonalnie powinien przewidywać: miejsce dla 60 uczniów w pokojach 2-osobowych, 
wyposażonych w łazienki oraz niezbędne wyposażenie do nauki i odpoczynku, pokój dla opiekuna, 
biuro dla kierownika, aneks kuchenny na każdym piętrze, recepcję, podjazd dla niepełnosprawnych oraz 
1 pokój przystosowany dla osoby niepełnosprawnej, świetlicę. 

3) adaptowany obiekt musi odpowiadać obecnie obowiązującym przepisom prawnym, sanitarnym i p.poż. 
4) do wszystkich robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów, w 

szczególności dopuszczone do kontaktu z ludźmi. 
3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia  

1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji, elewacje, przekroje, 
opis techniczny, projekt aranżacji i wyposażenia wnętrz, wizualizację 3d wnętrza wraz z animacją 
indoor), 

2)  opinia/ekspertyza techniczna dot. możliwości wykonania przedmiotowej inwestycji, 
3)   wielobranżowy projekt budowlany zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego, w 

zakresie zapewniającym spełnienie wszystkich zakładanych funkcji obiektu,  
4)  projekt monitoringu (kamery na korytarzach, czujki dymowe, oświetlenie alarmowe), 
5) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie branże), w tym wersja 

elektroniczna (format pdf),  
7) przedmiar robót, w tym wersja elektroniczna (format pdf), 
8)  kosztorys inwestorski, w tym wersja elektroniczna (format pdf), 
9) zbiorcze zestawienie całości kosztów inwestycji (ZZK), w tym wynikające m.in. z kosztorysów 

inwestorskich, kosztów wykonania dokumentacji projektowej, nadzorów inwestorskich i autorskich,  
wyposażenia i innych. 
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4. Jeżeli wymienione powyżej opracowania  nie obejmują wszystkich opracowań niezbędnych do wykonania 
przedmiotu zamówienia, to Wykonawca nie jest  zwolniony z obowiązku ujęcia w opracowaniach 
projektowych pełnego zakresu robót budowlanych związanych z przebudową szkoły wynikających z 
obowiązujących przepisów. 

5.  Strony postanawiają, że: 
1) wykonawca wykona opracowania będące przedmiotem umowy w wersji papierowej w ilości po 6 ( sześć) 

egzemplarzy  każdego opracowania , z wyjątkiem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, przedmiarów  robót, kosztorysów inwestorskich , które zostaną wykonane  – w 2 (dwóch) 
egzemplarzach, 

2) cztery (4)  egzemplarze projektu budowlanego będą zawierać oryginalne podpisy i pieczątki, a (2)  dwa 
egzemplarze mogą być kopiami, 

3) opracowania będące przedmiotem umowy zostaną wykonane również   w wersji elektronicznej i 
umieszczone  na płytach DVD  w 2(dwóch) egzemplarzach - w formacie pdf -  z czego 1(jeden)  
egzemplarz wersji elektronicznej powinien obejmować wszystkie opracowania z wyjątkiem kosztorysów 
inwestorskich i ZZK; a drugi egzemplarz wersji elektronicznej powinien obejmować kosztorysy 
inwestorskie i ZZK, 

4) wersja elektroniczna dokumentacji będzie identyczna z wersją papierową. 
 6.   Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:       

1) wykonanie inwentaryzacji wielobranżowej w zakresie wymaganym do wykonania projektu 
budowlanego, 

2)  przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o wydanie wymaganych prawem  
decyzji administracyjnych , w tym decyzji  o pozwoleniu na budowę oraz innych decyzji  wymaganych 
przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia ( przygotowanie przez Wykonawcę stosownych 
kompletne wniosków  z wymaganymi załącznikami w formie do podpisania przez Zamawiającego),  

3) uzyskanie uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także uzgodnienie z 
Zamawiającym i z użytkownikiem – Domem Dziecka w Rypinie, 

4) uzyskanie uzgodnień projektu w zakresie wymagań sanitarnych, przeciwpożarowych oraz w imieniu 
Zamawiającego kompletu niezbędnych uzgodnień, zgód, decyzji, pozwoleń i opinii niezbędnych do 
realizacji inwestycji i użytkowania obiektu, 

5)  przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej 
w zakresie objętym umową, 

6)  sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji (na podstawie dokumentacji 
projektowej objętej przedmiotem umowy), 

7) niezwłoczne udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów dotyczące dokumentacji projektowej w trakcie 
postępowania przetargowego na wykonanie zadania realizowanego na podstawie projektu Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 
technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie 
oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz postanowieniami umowy. 

8. Zamawiający oświadcza, że dokumentacja powstała w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia będzie 
podstawą do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), w związku z tym jej kompletność, zawartość i 
szczegółowość musi być wystarczająca do tego celu. 

9. Informacje zawarte w projektach oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
w zakresie technologii wykonania robót oraz doboru materiałów, wyrobów i urządzeń, powinny określać 
przedmiot zamówienia w sposób zgodny z ustawą z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

10. W przyjętych rozwiązaniach projektowych muszą być użyte wyroby budowlane (materiały i urządzenia) 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. W przypadku powoływania się podczas opisywania 
przyjętych rozwiązań projektowych na konkretne nazwy własne gotowych produktów i/lub gotowe 
rozwiązania systemowe konkretnych producentów, wykonawca ma obowiązek określić parametry 
techniczne i jakościowe danego rozwiązania oraz umieścić  informację o możliwości zastosowania 
rozwiązania równoważnego pod warunkiem spełnienia wskazanych parametrów technicznych i 
jakościowych. 

11.Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności 
zgodnie  z: 
1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.); 
2)  rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935 z późn. 
zm.); 

3) ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); 
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4) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 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 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 
2004 r. Nr 130, poz. 1389); 

6)  rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 
120,poz. 1126); 

7)  ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 
821); 

8) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie 
instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 292,  poz. 1720); 

9) innymi obowiązującymi przepisami prawa, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

10. Sprawowanie przez Wykonawcę czynności nadzoru autorskiego obejmuje w szczególności:   
1)  wyjaśnienie wątpliwości dotyczących realizacji inwestycji przez udzielanie wyczerpujących odpowiedzi 

Zamawiającemu; 
2)   ocena zgodności wykonywania robót budowlanych z dokumentacją: 

a)  na każde wezwanie Zamawiającego; 
b) na każde wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

       3)  opiniowanie zgodności projektów wykonawczych, zamiennych w zakresie zgodności z dokumentacją 
projektową; 

       4) wyjaśnianie inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu rozbieżności pomiędzy dokumentacją 
projektową, a stanem faktycznym; 

       5)   udział w  naradach technicznych organizowanych w toku robót, w odbiorach częściowych, w odbiorze 
końcowym, w przeglądach gwarancyjnych; 

      6)    czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych pkt.1),2) i 5), – nie może być dłuższy niż 5 (pięć) 
dni roboczych od otrzymania zawiadomienia, 

      7)   czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w pkt. 3) i 4) nie może być dłuższy niż 10 
(dziesięć) dni roboczych od otrzymania zawiadomienia. 

 
[ § 2. SPOSÓB WYKONANIA UMOWY ] 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powyższą pracę własnymi siłami, to jest przy użyciu własnych 

pracowników, zleceniobiorców oraz materiałów, narzędzi i urządzeń potrzebnych do wykonania niniejszej 
umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, o których mowa w ust. 1  posiadają odpowiednie kwalifikacje 
i uprawnienia, przy czym -  o ile jest to wymagane przepisami prawa -  dokumentacja projektowa zostanie 
podpisana przez osoby, które zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej są uprawnione 
do wykonania dokumentacji projektowej dla celów uzyskania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego 
i udzieleniu pozwolenia na budowę. Wykonawca ma prawo powierzyć wykonanie części dokumentacji 
i innych prac objętych przedmiotem umowy osobom trzecim po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

3.  Za działania i zaniechania osób wykonujących prace objęte niniejszą umową Wykonawca odpowiada jak za 
działania i zaniechania własne, oraz zobowiązuje się do nabycia w zakresie koniecznym do realizacji 
niniejszej umowy wszelkich autorskich praw majątkowych do prac wykonanych przez osoby trzecie w 
zakresie umożliwiającym prze-niesienie ich na Zamawiającego w zakresach i terminach wynikających z 
niniejszej umowy.  

 
[ § 3. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY ] 

 
1. Przedmiot umowy w części nie dotyczącej nadzoru autorskiego zostanie wykonany w terminie do dnia 

…………………r.( ……………………………………… ). 
2. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych  do dnia ich odebrania 

stosownym protokołem. 
3. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadkach określonych w kodeksie cywilnym. Ponadto 

Zamawiający może od umowy odstąpić   – bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu do wykonania 
przedmiotu umowy- jeżeli opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy w części nie dotyczącej nadzoru 
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autorskiego przekroczy 14 (czternaście ) dni.  
 

[ § 4. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY] 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w formie 
ryczałtu  w wysokości ……………… ( słownie: …………………………………………) zł brutto. 

2. Wynagrodzenie , o którym mowa  w ust. 1 stanowi zapłatę za wykonanie całości  przedmiotu umowy, w tym 
za przeniesienie praw autorskich majątkowych do wykonanej dokumentacji projektowej w zakresie objętym 
umową oraz za sprawowanie nadzoru autorskiego, w tym koszty dojazdu i diety. Strony postanawiają , że w 
kwocie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru autorskiego 
wynosi 10%( dziesięć procent ) 

3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nastąpi jednorazowo po odbiorze przez Zamawiającego 
całości opracowań przedmiotu umowy.  

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru projektu inwestycyjnego,  bezusterkowy, 
podpisany przez członków Komisji, powołanej odrębnym dokumentem. 

5. Rozliczenie płatności nastąpi za pośrednictwem mechanizmu podzielonej płatności (split payment); 
6. Wykonawca oświadcza, że wskazany rachunek bankowy należy do Wykonawcy umowy i został do niego 

wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 
7. Zapłata należności wynikającej z faktury , o której mowa w ust. 4 zostanie przez Zamawiającego dokonana 

w terminie 30 ( trzydziestu )  dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu  przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy wskazane w niej wskazany. 

8. W razie nie przystąpienia do sprawowania nadzoru autorskiego lub przerwania jego sprawowania z przyczyn 
nie leżących po stronie Zamawiającemu, Wykonawca zwróci  Zamawiającemu  10% (dziesięć procent) 
kwoty, o której mowa w ust. 1 otrzymanej z tytułu wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego. 

 
[ § 5. ODBIÓR ] 

 
1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie dokumentacja, o której mowa w § 1 umowy. 
2. Wykonawca zgłosi  Zamawiającemu - w formie pisemnej  -gotowość do odbioru przedkładając kompletną 

dokumentację będącą przedmiotem umowy.  
3. Miejscem przekazania przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego ( ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin, 

gabinet dyrektora).  
4. Odbioru przedmiotu umowy dokona powołana przez Zamawiającego Komisja, z zastrzeżeniem ust. 5. 
5. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad dokumentacji: 

1) Zamawiający powiadomi niezwłocznie Wykonawcę o dostrzeżonych wadach, 
2) w razie ujawnienia wad w przedmiocie umowy Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni, Zamawiający może 
dokonać odbioru przedmiotu umowy, uznając za dzień zakończenia wykonania przedmiotu umowy 
dzień zgłoszenia gotowości do odbioru, 

b) jeżeli Wykonawca w trakcie odbioru deklarował, że usunie wadę i nie dochował 7 (siedmio) 
dniowego terminu nawet w przypadku podpisania protokołu końcowego, Strony przyjmują, że 
Zamawiający może uznać, iż do odbioru nie doszło i ma prawo albo odmówić dokonania odbioru 
do czasu usunięcia wady w nowym terminie wskazanym przez Zamawiającego, albo obniżyć 
odpowiednio wynagrodzenie, albo od umowy odstąpić, 

c)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu ich 
usunięcia, 

d)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lub usunięcie ich trwałoby lub trwa dłużej niż 7 (siedem) 
dni Zamawiający może: 

                   - obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady są nieistotne i umożliwiają korzystanie z 
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,  

                 - według swego wyboru, albo odstąpić od umowy, albo odmówić dokonania odbioru i żądać wykonania 
całości lub części przedmiotu umowy po raz drugi, jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z 
przedmiotu umowy zgodnie   z przeznaczeniem.  

   6.  Zamawiający ma prawo zaprosić przedstawiciela Wykonawcy na posiedzenia Komisji, o której mowa w ust. 
4.  

   7.  W ramach wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1 Wykonawca ma obowiązek uczestniczenia w 
posiedzeniach Komisji o której mowa w ust. 4, w przypadku otrzymania zaproszenia od Zamawiającego. 

   8.  Odbiór zostanie dokonany nie później niż w  terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania przez 
Zamawiającego informacji, o której mowa w ust. 2. 
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   9.  Z czynności odbioru zostanie sporządzony-  w formie pisemnej-   protokół końcowy zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru, w szczególności terminy ustalone na usunięcie wad, opis wad, termin 
na ponowne wykonanie przedmiotu umowy. 

10 . Za brak zastrzeżeń w protokole końcowym uważa się sytuację , w  protokół nie zawierający wskazania  wad  
lub w którym stwierdzono usunięcie wszystkich wskazanych wcześniej wad. 

 11. Strony postanawiają ,że  za dzień wykonania umowy uważać się będzie  dzień zgłoszenia przedmiotu umowy 
do odbioru w przypadku dokonania odbioru bez zastrzeżeń lub dzień zgłoszenia przedmiotu umowy do 
odbioru w przypadku usunięcia wad w terminie nie dłuższym niż 7 ( siedem ) dni, lub dzień zgłoszenia do 
odbioru poprawionego przedmiotu umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia 
wad nadających się do usunięcia, lub dzień zgłoszenia do odbioru ponownie wykonanego przedmiotu 
umowy w przypadku odmowy dokonania odbioru z powodu istnienia wad nie nadających się do usunięcia.  

 
[ § 6. OSOBY WYZNACZONE DO KONTAKTÓW MIĘDZY STRONAMI ] 

 
1. Wykonawca wyznacza ................................ 

1) tel.:………………………. 
2) e-mail:…………@......... 
 do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejszą umową.  

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków określonych w umowie umownych Zamawiający  
upoważnia Henryka Jana Kiełkowskiego-  Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie: 
1)  tel. 542803161,  
2)  e-mail: zs2rypin@wp.pl. 
 

[ § 7. ODWOPWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY,GWARANCJA ] 
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy. 
2. Termin gwarancji wynosi 3 (trzy) lata. 
3. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 2   rozpoczyna się w dniu  dokonania bez zastrzeżeń przedmiotu umowy. 
4. Strony modyfikują odpowiedzialność Wykonawcy  z tytułu rękojmi w ten sposób, że ustalają okres rękojmi na 

3( trzy) lata., 
5. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4   rozpoczyna się w dniu  dokonania bez zastrzeżeń przedmiotu umowy. 
6. W razie stwierdzenia wad w przedmiocie umowy w okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający powiadomi o 

nich Wykonawcę (z zachowaniem formy pisemnej)  w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia ich 
ujawnienia.  

7. Wady stwierdzone w okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca usunie własnym kosztem i staraniem  w terminie 
10 (dziesięciu) dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o ich wystąpieniu. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową za skutki wad przedmiotu umowy powstałych z jego 
winy, a powodujących dodatkowe nieuzasadnione koszty z punktu widzenia prawidłowego przebiegu procesu 
inwestycyjnego. 

9. Strony – na podstawie  art. 473 § 1 Kodeksu cywilnego -  rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy i 
przyjmują, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność za opóźnienie tj. za przekroczenie terminu wykonania 
obowiązków także w przypadku, gdy jest ono następstwem okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę. 
Zamawiający domagając się zapłaty kary lub odszkodowania nie jest zobowiązany do wykazania winy 
Wykonawcy. Wykonawca może zwolnić się od odpowiedzialności za opóźnienie jedynie wykazując, że 
wyłącznym powodem przekroczenia terminu było zawinione działanie lub zaniechanie Zamawiającego. 

 
 

[ § 8. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE ] 
 
1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie dokumentacje i opracowania będące przedmiotem umowy będą utworami w rozumieniu ustawy 
z dnia  z 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1231  z pózn. zm.), 

2) autorskie prawa majątkowe do utworów , o których mowa w pkt. 1) będą – przed dniem ich przejścia na 
Zamawiającego- przysługiwały wyłącznie Wykonawcy, nie będą w żaden sposób naruszały praw osób 
trzecich , nie będą w żaden sposób obciążone oraz, że nie będzie żądnych przeszkód prawnych w ich 
przeniesieniu na zamawiającego, 

2. Strony postanawiają, że  z chwilą przekazania dokumentacji i opracowań będących przedmiotem umowy na 
Zamawiającego- bez konieczności składania przez Strony dodatkowych oświadczeń -  przejdzie własność tych 
dokumentacji i opracowań , przy czym nastąpi to w ramach wynagrodzenia , o którym mowa w § 4 ust.1. 
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3. Wraz z przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej na zamawiającego 
przejdzie własność nośników, na których te utwory zostały utrwalone. 

4. Niezależnie od postanowienia zawartego w ust. 3 Strony postanawiają, że  przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do dokumentacji i opracowań będących przedmiotem umowy nastąpi – bez jakichkolwiek 
ograniczeń czasowych , terytorialnych oraz ilościowych - na następujących polach eksploatacji: 
1) stosowanie dokumentacji w całości lub części do wszelkiego rodzaju inwestycji budowlanych 

realizowanych przez Zamawiającego lub jakikolwiek inny podmiot, w tym budowania według 
dokumentacji; 

2) stosowanie dokumentacji w całości lub części do wszelkiego rodzaju przypadków przebudowy, 
rozbudowy, odbudowy lub remontu; 

3) utrwalanie dokumentacji w całości lub w części dowolnymi technikami, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz przepisania utrwaleń na inną technikę, 
rodzaj zapisu, system i nośnik; 

4)  zwielokrotnianie dokumentacji w całości lub części wszelkimi dowolnymi technikami, w tym techniką 
drukarską, fotograficzną, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową w nieograniczonej 
ilości egzemplarzy na wszelkich nośnikach; 

5)  wprowadzenie utrwaleń dokumentacji w całości lub części do pamięci komputerów i serwerów sieci 
komputerowych, także ogólnie dostępnych w rodzaju Internet, i ich udostępnianie użytkownikom takich 
sieci na całym świecie; 

6)  wprowadzanie do obrotu uzyskanej dokumentacji; 
7)  publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie dokumentacji w całości lub części; 
8) najem i użyczenie dokumentacji innemu podmiotowi w celu realizacji robót na jej podstawie; 
9) udostępnianie dokumentacji we wszelkich materiałach promocyjnych Zamawiającego oraz mediach 

(prasa, radio, telewizja, Internet); 
10) publiczne udostępnianie dokumentacji w całości lub części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym także w sieciach telekomunikacyjnych i 
komputerowych oraz w związku ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych, w tym w szczególności w 
sieci Internet oraz w sieciach telefonii komórkowej. 

     5. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z jakimikolwiek  roszczeniami przez osoby trzecie, w 
związku z korzystaniem przez Zamawiającego z praw nabytych na podstawie niniejszej umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest zwolnić Zamawiającego od wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu i 
zaspokoić wszelkie uzasadnione roszczenia osób trzecich, pokryć wszelkie koszty, wydatki i szkody z 
tym związane, w tym koszty zastępstwa procesowego, koszty sądowe. 

    6. W każdym przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Zamawiający zachowuje wszelkie prawa, wskazane 
w ust. 1-5 niniejszego paragrafu. 

    7.  Dokumentacja budowy i inne dokumenty dostarczone przez Zamawiającego nie mogą być używane lub 
udostępniane osobom trzecim bez zgody Zamawiającego, z wyjątkiem, gdy jest to niezbędne dla 
wykonania umowy. 

 
[ § 9. KARY UMOWNE] 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia w 
wykonaniu przedmiotu umowy, 

2) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 4 ust. 1za każdy dzień opóźnienia w 
usunięciu wad w przedmiocie umowy, 

3) w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto , o którym mowa w § 4 ust.1 w razie  odstąpienia od umowy 
przez Zamawiającego  z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

4) w wysokości 100,00 (sto 00/100) złotych za każdy dzień  zwłoki w przypadku niewykonania na etapie 
realizacji inwestycji obowiązku, o którym mowa w § 1 pkt 2 oraz § 1 ust. 10 pkt 6 i 7nie sprawowania 
nadzoru autorskiego z wyjątkiem sytuacji spowodowanych siłą wyższą lub  chorobą potwierdzoną 
zwolnieniem lekarskim. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 
§ 4 ust. 1 w razie  odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych 
kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 

4. W przypadku naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich potrącenia z kwoty 
wynagrodzenia. 

 
[ § 10. DORĘCZENIA ] 
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1. Wszelkie oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania stron będą będą doręczane listem poleconym, 

kurierem lub osobiście na adresy:  
1) Zamawiającego:  
Zespół Szkół nr 2 im. Unii Europejskiej w Rypinie, ul. Dworcowa 11, 87-500 Rypin, 
2) Wykonawcy: 
……………………………………………………………………………………………. 

2. Strony mogą także doręczać oświadczenia, uzgodnienia, powiadomienia, żądania Stron pocztą elektroniczną 
na adresy: 

1)  Zamawiającego:  …………………………………… 
2) Wykonawcy: …………………………………… 
ze skutkiem na dzień wprowadzenia wiadomości do środka komunikacji elektronicznej i pod warunkiem, że 
wprowadzenie zostanie dokonane do godziny  15.00 czasu polskiego w dniu roboczym i potwierdzone listem 
poleconym nadanym najpóźniej w następnym dniu roboczym . 

3. Strony mają obowiązek informowania się o zmianach adresów dla doręczeń oraz adresów poczty 
elektronicznej w terminie 3 (trzech) dni. 

4. W razie zaniechania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 skuteczne pozostają doręczenia dokonane na adresy 
wskazane w ust. 1 i 2. 

5. Zmiany, o których mowa w ust. 3 nie są zmianami umowy w rozumieniu §12 ust. 1 i nie wymagają aneksu 
do umowy.  

 
[ § 11. INNE POSTANOWIENIA ] 

 
1. W trakcie trwania prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany do przybycia i osobistej obecności w 

siedzibie Zamawiającego (w osobie właściwego projektanta lub osoby upoważnionej posiadającej 
odpowiednie uprawnienia) drugiego dnia roboczego od powiadomienia przez Zamawiającego o takiej 
konieczności (z tym, że za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych 
od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity Dz. U. z 
2020 r. poz. 1920 z późń. zm.). Zawiadomienie będzie wskazywać dzień i godzinę wymaganego przybycia. 

2. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na każde jego wezwania o postępach prac projektowych będących 
przedmiotem umowy.  

 
[ § 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE ] 

 
1. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu z 

zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie.   
2. W sprawach których umowa nie reguluje zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 
3. Spory mogące wyniknąć z tej umowy będą w pierwszej instancji rozstrzygały sady powszechne , właściwe ze 

względu na siedzibę  Zamawiającego. 
4.  Umowę sporządzono w 3(trzech)  jednobrzmiących egzemplarzach, z których   2 (dwa) egzemplarze 

otrzymuje  Zamawiający, a 1(jeden) egzemplarz  otrzymuje Wykonawca. 
 
Zamawiający                                                                                                                                     Wykonawca 
 


