
WZÓR

UMOWA NR ET ….........../2015

zawarta w dniu …....................... w Czeladzi pomiędzy :

Czeladzką  Spółdzielnią  Mieszkaniową  z  siedzibą  w  Czeladzi  (kod  41-250)  przy 
ul.Kombatantów 4, REGON 000485026, KRS 0000119971 , reprezentowaną przez: 
1. ….......................        –  Prezesa Zarządu
2. …....................,,,  ,,,,,,– ,Zastępcę Prezesa Zarządu
zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

….............................,
reprezentowanym przez …............,
dalej zwanym „Wykonawcą”  

§ 1

Wykonawca  wybrany w wyniku  przetargu  w formie  konkursu ofert,  przeprowadzonego
w  oparciu  o  zapisy  „Regulaminu  organizowania  i  przeprowadzania  przetargów
w  Czeladzkiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  w  Czeladzi  na  roboty  budowlane,  prace 
remontowe, dostawy i usługi”, na mocy niniejszej umowy zobowiązuje się do wykonania 
przedmiotu umowy.

§ 2
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem zamówienia jest : 
a. wykonanie audytu energetycznego oraz dokumentacji budowlano – wykonawczej  

kompleksowej termomodernizacji dla 12 budynków na os. Dziekana 1a-i, 2a-k, 3a- 
g, 4a- g, 5a-g, 6a-i, 7a-g, 8a-f, 9a-g, 10a-g, 11a-f, 12a-e, należących do zasobów
Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi oraz przygotowanie kosztorysów
inwestorskich i kosztorysów ślepych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
dokumentacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym dla każdego z budynków
osobno;

b. przygotowanie  i  złożenie  w  imieniu  Zamawiającego,  na  podstawie  odrębnych
pełnomocnictw,  wniosków  o  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  (lub  innych
wymaganych prawem dokumentów), dla każdego z budynków wymienionych w ust 
1a osobno;

c. uzyskanie  wszystkich  uzgodnień  wymaganych  przepisami  prawa,  opinii 
i  zatwierdzeń,  w  tym  prawomocnych pozwoleń  na  budowę  (do  obowiązków 
Wykonawcy będzie należało również uzupełnienie i  poprawienie dokumentacji  wg 
zaleceń Urzędu Zatwierdzającego w terminie ustalonym przez Zamawiającego) dla 
każdego z budynków  wymienionych w ust. 1a osobno;

d. pozyskanie  środków  zewnętrznych  na  termomodernizację  budynków  wraz  z  
usunięciem i utylizacją  odpadów  zawierających  azbest  oraz  roboty remontowe  
związane z termomodernizacją dla każdego z budynków wymienionych w ust. 1a 
osobno;

e. przygotowanie SIWZ dla potrzeb ogłoszenia przetargu nieograniczonego w oparciu 
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o ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19, poz. 177 z późn. zm.)  
dla każdego z budynków wymienionych w ust. 1a osobno;

f. pełnienie nadzoru autorskiego.

2.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  przygotowania  wszelkiej  niezbędnej  dokumentacji  
koniecznej  do  złożenia  wniosków  o  dofinansowanie  inwestycji  ze  środków  Unii 
Europejskiej, wypełnienie takich wniosków oraz złożenie ich w imieniu Zamawiającego we 
właściwej  Instytucji  zajmującej  się  przyznawaniem  funduszy  unijnych  dla  każdego 
z budynków, o których mowa w ust. 1 a oddzielnie.

3.  Wykonawca  zobowiązany jest  do  przygotowania  wszelkiej  niezbędnej  dokumentacji  
koniecznej  do  złożenia  wniosków o  udzielenie  pożyczki  preferencyjnej  z  umorzeniem 
z  WFOŚiGW bądź innej  instytucji  mogącej  udzielić  pożyczki  lub  kredytu  na realizację 
inwestycji na preferencyjnych warunkach, wypełnienie takich wniosków oraz ich złożenie 
we właściwej instytucji dla każdego z budynków, o których mowa w ust. 1 a oddzielnie.

4. W przypadku jakiejkolwiek zmiany wymogów dotyczących wniosków o dofinansowanie 
bądź  udzielenie  kredytu  lub  pożyczki  Wykonawca  zobowiązany  jest  dostosować  lub 
zmienić  opracowaną  dokumentację  w  sposób  umożliwiający  pozyskanie  środków 
finansowych.

5. Dokumentacja,  o której mowa w ust. 1a) winna być dostarczona do Zamawiającego 
w formie drukowanej w ilości  6 egzemplarzy oraz w formie elektronicznej w formacie pdf  
i dwg - zapis na płycie CD,  dla każdego z budynków wymienionych w ust. 1a osobno.

6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  wszelkich  spraw  związanych  z 
rozliczeniem termomodernizacji. W ramach ciążącego na Wykonawcy obowiązku nie jest 
on uprawniony do podpisywania dokumentacji w imieniu Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach z mieszkańcami.

§ 3
Terminy realizacji

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się w następujący sposób :

Etap I przygotowanie  kompletu  dokumentów,  o  których  mowa  w  §  2  ust.  1a 
niniejszej umowy  wraz  ze  złożeniem  wniosku  o  pozwolenie   na  budowę  (lub  innego  
wymaganego prawem dokumentu) dla każdego z budynków wymienionych w § 2, ust. 1a 
osobno – 15.12.2015 r .
Etap II przygotowanie dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 2  niniejszej umowy 
wraz ze złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla każdego z 
budynków  wymienionych  w  § 2 ust. 1a osobno  - termin  uzależniony jest od rozpoczęcia  
naboru wniosków oraz terminu ogłoszenia jego wyników.
Etap III przygotowanie dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy 
wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki bądź kredytu dla każdego z budynków 
wymienionych w § 2 ust. 1a osobno – 15.12.2015 r.
Etap  IV    opracowanie  SIWZ  dla  potrzeb  ogłoszenia  przetargu  nieograniczonego  w 
oparciu  o ustawę Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2004 nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 
dla każdego z budynków wymienionych w § 2 ust. 1a osobno - 15.12.2015 r.
Etap  V      pełnienie  nadzoru  autorskiego:  Za  datę  rozpoczęcia  pełnienia  czynności 
nadzoru autorskiego przez Projektanta w toku realizacji robót, na podstawie opracowanej  
wg  niniejszej  umowy dokumentacji  projektowej,  strony uważać  będą  dzień  podpisania 
umowy  o  wykonanie  robót  budowlano - montażowych zadania, a za datę   zakończenia 

2



pełnienia czynności nadzoru autorskiego strony uważać będą dzień podpisania protokołu 
odbioru końcowego robót budowlano - montażowych zadania.

§ 4
Szczegółowy zakres

Zakres opracowania audytów energetycznych i dokumentacji projektowo - kosztorysowej, 
dla każdego z budynków z osobna, obejmuje m.in.:

a. Wykonanie  inwentaryzacji  techniczno-budowlanej  budynku  w  zakresie 
niezbędnym do  opracowania  aktualnego  audytu  energetycznego  i  projektu 
termomodernizacji budynku i regulacji instalacji c.o.
b. Wykonanie audytu energetycznego dla w/w budynku w którym wymagane jest 
określenie zakresu, parametrów technicznych oraz ekonomicznych przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego ze wskazaniem rozwiązania optymalnego w szczególności 
z punktu widzenia kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii.
c. opracowanie  projektów  budowlano  -  wykonawczych  termomodernizacji 
wszystkich branż  w  zakresie  dostosowanym  do  zakresu  prac  wynikających  z 
audytu oraz wymaganych  (powiązanych  z  zadaniem  termomodernizacyjnym) 
potrzeb remontowych (w tym Projektu regulacji instalacji c.o.) wraz z niezbędnymi 
uzgodnieniami  umożliwiającymi  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę  (lub  innego 
wymaganego prawem dokumentu), zgodnie z przepisami Prawa budowlanego
i  spełniającego wymagania  rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z  dnia  3  lipca 
2003r.w sprawie szczegółowego zakresu i  formy projektu budowlanego ( Dz.U.  
z  2003r.  Nr  120,  poz.  1133 z póź.  zmianami)  oraz  wymagania  Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych  związanych  z  termomodernizacją  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego ( Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z póź. zmianami) w tym informacja BIOZ, 
wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót w 6 egzemplarzach dla 
każdego z budynków osobno.
d. opracowanie przedmiaru robót zgodnie z audytem energetycznym obejmującego 
odrębnie  koszt  termomodernizacji  i  odrębnie  koszt  robót  remontowych 
towarzyszących opracowanych na podstawie uzgodnień i notatek służbowych w 2 
egzemplarzach dla każdego z budynków.
e.  opracowanie  kosztorysu  inwestorskiego  obejmującego  odrębnie  koszt 
termomodernizacji  i  odrębnie  koszt  robót  remontowych  towarzyszących,  który 
należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 
2004r.  w  sprawie  określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu 
inwestorskiego obliczania planowanych kosztów robót budowlanych określonych  
w programie funkcjonalno -  użytkowym  (Dz.U. z 2004r Nr 130 poz. 1389 z póź. 
zmianami) w 2 egzemplarzach dla każdego z budynków.
f. opracowanie  specyfikacji  technicznej  wykonania i  odbioru robót  budowlanych, 
przez które należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania 
właściwości  materiałów,  wymagania  dotyczące  sposobu  wykonania  i  oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny 
być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiarów w 2 egzemplarzach dla 
każdego z budynków.
g. Za termin zakończenia I Etapu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołów 
przekazania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia 
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we właściwej instytucji wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (lub 
innego  wymaganego  prawem dokumentu).  Dla  każdego budynku wymienionego 
w par. 2 ust. 1a strony umowy sporządzą oddzielny protokół zdawczo-odbiorczy.

h. Podpisanie  protokołu  przekazania  dokumentacji  projektowej  nastąpi  po 
przekazaniu kompletnej  dokumentacji  i  wcześniejszym  jej  sprawdzeniu  przez 
Zamawiającego.
i. Wykonawca,  w  celu  sprawdzenia  dokumentacji,  przekaże  jeden  kompletny 
egzemplarz  w  formie  drukowanej  dla  każdego  z  budynków  wymienionych  
w par. 2 ust. 1a osobno Zamawiającemu minimum 7 dni roboczych przed dniem 
15.12.2015 r..  Zamawiający  dokona  w  ciągu  3  dni  roboczych  sprawdzenia 
dokumentacji pod kątem  jej  kompletności  oraz  zgodności  z  wcześniejszymi 
ustaleniami  i  przekaże  Wykonawcy  ewentualne  uwagi,  które  należy  uwzględnić 
w ostatecznej wersji dokumentacji.  Sprawdzenie  projektu  przez 
Zamawiającego  nie  narusza  ogólnej  zasady  odpowiedzialności  projektantów  za 
rozwiązania przyjęte w projekcie.
j. W zakresie prac związanych z termomodernizacją należy uwzględnić kolorystykę 
elewacji,  kolorystykę  i  grafikę  oznakowania  budynku,  wymianę  balustrad 
balkonowych,  zadaszenia  balkonów  ostatniej  kondygnacji,  remont  wejść  do 
budynku,  modernizację  instalacji  odgromowej  (w  związku  z  dociepleniem)  oraz 
docieplenie dachu (w razie potrzeby), modernizację instalacji c.o. oraz rewitalizację 
obszaru wokół budynku. 

2.  Pełna  obsługa  zagadnienia  w  zakresie  pozyskania  i  rozliczenia  środków  Unii  
Europejskiej, WFOŚiGW i innych oraz kredytów bankowych.

3. Szczegółowy zakres pełnienia czynności nadzoru autorskiego obejmuje:
a. czuwanie  w  toku  realizacji  robót  budowlano  -  montażowych  zadania  nad 
zgodnością  rozwiązań  technicznych,  materiałowych  i  użytkowych  z  dokumentacją 
projektową  w  przypadku  dopuszczenia  przez  Zamawiającego,  w  trakcie  procedury 
udzielania  zamówienia  na  wykonawstwo  robót  budowlano  -  montażowych  zadania, 
zastosowania materiałów i  urządzeń o parametrach innych,  lecz nie gorszych niż 
przedstawione  w  dokumentacji  projektowej  -  kontrolowanie  parametrów  tych 
materiałów i urządzeń;
b. uzupełnianie  szczegółów dokumentacji  projektowej  oraz wyjaśnianie  Wykonawcy 
robót budowlano-montażowych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót.
c. udział  w naradach technicznych organizowanych w siedzibie Zamawiającego lub 
bezpośrednio na budowie. Strony przyjmują że liczba pobytów Projektanta na budowie 
wynikać będzie z uzasadnionych, pisemnie lub telefonicznie zgłaszanych Projektantowi 
potrzeb.  Zgłoszeń,  tych  dokonuje,  za  pośrednictwem  Zamawiającego,  Inspektor 
nadzoru  inwestorskiego,  a  w  szczególnie  pilnych  i  ważnych  przypadkach,  również 
Kierownik budowy. Każdy pobyt Projektanta na budowie wraz z opisem dokonanych 
czynności, musi być  pisemnie  poświadczony  przez  upoważnionego  przedstawiciela 
Zamawiającego.
d. udział w odbiorze końcowym inwestycji.
e. sporządzenie,  wspólnie  z  Kierownikiem  budowy,  dokumentacji  powykonawczej

uwzględniającej  wszystkie  ewentualne  zmiany  wprowadzone  do  dokumentacji 
projektowej w toku realizacji robót.
f. opracowanie  świadectwa  charakterystyki  energetycznej  dla  poszczególnych 
budynków.
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4. Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji  SIWZ. Wykonawca zobowiązany 
jest do :

a. ustalenia właściwego trybu postępowania przetargowego w odniesieniu do rodzaju i
wartości zamówienia.

b. sporządzenie  ogłoszenia  o  przetargu  na  warunkach  zatwierdzonych  przez 
Zamawiającego
c. przygotowywanie  całościowej  dokumentacji  dotyczącej  postępowania 
przetargowego, niezbędnej do wszczęcia i przeprowadzenia procedur przewidzianych 
przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisów wykonawczych (tj: m.in. 
ogłoszeń, SIWZ, załączników,  pism,  odpowiedzi  na  zapytania  wykonawców,  umowy 
itp.).  Sporządzenie  dokumentacji  przetargowej  ma  uwzględniać  przewidywane 
współfinansowane  przedsięwzięcia z funduszy europejskich
d. analiza ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia pod względem

warunków określonych w ustawie PZP oraz w SIWZ obejmująca m.in.:
- sprawdzanie zgodności ofert z wymaganiami SIWZ i ustawy;
- wskazanie odrzucenia ofert wraz z niezbędnymi informacjami dla oferentów;
- wskazanie wykluczenia oferentów wraz z niezbędnymi informacjami dla oferentów;
- wskazanie oferty najkorzystniejszej lub ewentualne unieważnienie postępowania.
e. wykonywanie czynności  w toku prowadzonego postępowania  oraz delegowanie 
biegłego do  pracy  komisji,  o  ile  będzie  niezbędny  do  oceny  merytorycznej 
zamówienia.
f. przygotowywanie  projektów  odpowiedzi  na  zapytania  wykonawców  wnoszonych 
w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia i przedkładanie ich do 
zatwierdzenia Zamawiającemu
g. W  ramach  wykonywania  przedmiotu  umowy  Wykonawca  będzie  przygotowywał 
projekty wszelkich  dokumentów  związanych  z  wykonaniem  przedmiotu  niniejszej 
umowy i przedkładał je Zamawiającemu celem ich weryfikacji, akceptacji i podpisania 
przez  Zamawiającego.  Wykonawca  nie  ma  umocowania  do  podpisywania 
jakichkolwiek dokumentów, o których mowa powyżej w imieniu Zamawiającego.
h. Wykonawca zobowiązuje się do nie ujawniania informacji  uzyskanych w związku 
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy w czasie jej obowiązywania i w okresie 
dwóch lat  po  jej  rozwiązaniu  lub  wygaśnięciu,  bez  uprzedniej  pisemnej  zgody 
Zamawiającego.
i. Po  ogłoszeniu  przez  Zamawiającego  przedmiotowego  postępowania 
przetargowego,  w  razie  wpłynięcia  do  Zamawiającego  jakichkolwiek  pism, 
a w  szczególności   zapytań  i   protestów  w związku z ogłoszonym przetargiem, 
Zamawiający  będzie  przekazywać  pisma,  o  których  mowa  powyżej  Wykonawcy,  a 
Wykonawca przygotuje projekty odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii 
tych  pism  od  Zamawiającego  i  przygotowane  projekty  odpowiedzi  przekaże 
Zamawiającemu.

§ 5
Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu zamówienia należy się Wykonawcy od 
Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie:
….......... zł netto plus podatek VAT według obowiązującej stawki, która w chwili zawarcia 
umowy wynosi 23 % w kwocie …...........  zł,  razem  brutto  w  kwocie  …..............  zł. 
(słownie: …................. …./100), w tym : 
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 Dziekana 1 nieruchomość nr 50,   …..... zł netto,
  Dziekana 2 nieruchomość nr 49,   …..... zł netto, 
 Dziekana 3 nieruchomość nr 47,   …..... zł netto,
 Dziekana 4 nieruchomość nr 47,   …..... zł netto,
 Dziekana 5 nieruchomość nr 48,   …..... zł netto,
 Dziekana 6 nieruchomość nr 48,   …..... zł netto,
 Dziekana 7 nieruchomość nr 55,   …..... zł netto,
 Dziekana 8 nieruchomość nr 53,   …..... zł netto, 
 Dziekana 9 nieruchomość nr 51,   …..... zł netto,
 Dziekana 10 nieruchomość nr 51, …..... zł netto,
 Dziekana 11 nieruchomość nr 54,  ….....  zł netto,
 Dziekana 12 nieruchomość nr 54,  ….....  zł netto.

2. W przypadku zmiany stawki podatku VAT Zamawiający zastosuje ją w nowej, zgodnej z 
przepisami wysokości. 

3. Strony ustalają następujący sposób rozliczania wykonania przedmiotu umowy :
- Zamawiający zapłaci Wykonawcy 30% kwoty określonej w ust. 1 po podpisaniu
protokołów odbioru  dokumentacji,   o  której  mowa w par.  2  ust.  1a   niniejszej 

umowy  wraz  z  potwierdzeniem  przez  Wykonawcę  złożenia  w  terminie  wniosku 
o  pozwolenie  na  budowę  (lub  innego  wymaganego  prawem  dokumentu)  dla  każdego 
z  budynków  wymienionych  w  par.  2  ust.  1a  osobno.  Strony  ustalają,  iż  Wykonawca 
wystawi oddzielne faktury VAT dla każdego budynku.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy 30% kwoty określonej w ust. 1 po dostarczeniu 
przez Wykonawcę  prawomocnych  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  (lub  innych 
prawomocnych  dokumentów  wymaganych  prawem).  Strony  ustalają,  iż  Wykonawca 
wystawi oddzielne faktury VAT dla każdego budynku, o których mowa w par. 2 ust. 1a .

 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 30% kwoty określonej w ust. 1 po pozytywnej 
ocenie i przyznaniu środków pieniężnych przez jednostki finansujące, do których zostały 
złożone  wnioski,  zgodnie  z  par.  2  ust.  2  i  3.  Strony ustalają,  iż  Wykonawca  wystawi 
oddzielne faktury VAT dla każdego budynku, o których mowa w par. 2 ust. 1a .

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10% kwoty określonej w ust. 1 po zakończeniu 
realizacji zadania na podstawie końcowego protokołu robót i opracowanego świadectwa 
charakterystyki  energetycznej  dla  poszczególnych  budynków.   Strony  ustalają,  iż 
Wykonawca wystawi oddzielne faktury VAT dla każdego budynku, o których mowa w par. 
2 ust. 1a .

4.  Wynagrodzenie,  o  którym  mowa  w  ust.  1  obejmuje  wszystkie  koszty  związane 
z realizacją przedmiotu umowy i zawiera ryzyko ryczałtu, jest niezmienne przez cały okres 
realizacji  umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza,  że Wykonawca nie może żądać 
podwyższenia  wynagrodzenia,  chociażby  w  czasie  zawarcia  umowy  nie  można  było 
przewidzieć rozmiaru i kosztów prac projektowych i robót.

5.  Wynagrodzenie  określone  w  ust.  1  zawiera  koszty  opracowania  dokumentacji  oraz 
wykonania  robót  bezpośrednio  wynikających  z  opracowanej  przez  Wykonawcę 
dokumentacji  (zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  jak  również 
koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadania i niezbędne 
dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: podatek VAT, koszty 
dokumentów i  opłat  (w tym administracyjnych)  niezbędnych do całkowitego wykonania 
umowy jak  również wynagrodzenie z tytułu  przejścia  autorskich praw majątkowych do 
projektów i  dokumentacji  na Zamawiającego, wszelkie roboty przygotowawcze, a także 
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koszty  związane  z  odbiorem  robót,  sprawdzenia  (oznakowanie,  pomiary,  ekspertyzy, 
koszty itp.) i inne.

5. Z tytułu realizacji  etapu II  Wykonawcy przysługiwać będzie także premia za sukces 
w wysokości 1,0 procent  od wartości (brutto) otrzymanych przez Zamawiającego dotacji  
celowych  w  wyniku  opracowanych  przez  Wykonawców  wniosków.  Wynagrodzenie,  o 
którym mowa w niniejszym ustępie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia otrzymania 
faktury  VAT  od  Wykonawcy.  Podstawą  wystawienia  faktury  VAT  jest  zawiadomienie 
Zamawiającego  doręczone  Wykonawcy  o  wpływie  środków  pieniężnych  na  rachunek 
Zamawiającego, a uzyskanych na podstawie wniosku opracowanego przez Wykonawcę. 
W tym celu Zamawiający poinformuje Wykonawcę o otrzymaniu zawiadomienia, o którym 
mowa  w  zdaniu  poprzedzającym  w  terminie  10  dni  roboczych  od  dnia  otrzymania 
zawiadomienia.

6. Od kwoty wynagrodzenia Zamawiający może potrącać kary umowne, odszkodowania i 
zwroty wydatków poniesionych przez Zamawiającego, a obciążających Wykonawcę.

7.  Kompletna  dokumentacja  projektowa  z  niezbędnymi  uzgodnieniami  i  prawomocną 
decyzją o pozwoleniu na budowę (lub innym wymaganym prawem dokumentem) zostanie 
przekazana Zamawiającemu w jego siedzibie.

8.  Płatność  faktur  częściowych  i  faktury  końcowej  dokonywana  będzie  przelewem  na 
rachunek  Wykonawcy  podany na  fakturze  w  ciągu  30  dni,  licząc  od  daty  doręczenia 
prawidłowo  sporządzonej  faktury  do  siedziby  Zamawiającego.  Wraz  z  fakturami 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie z którego wynika, że nie zalega 
z płatnościami wobec podwykonawców z tytułu realizacji niniejszej umowy.

9.  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu  pisemne  potwierdzenie 
Podwykonawców  o  dokonaniu  na  ich  rzecz  zapłaty  wynagrodzenia  za  zafakturowany 
zakres wraz z kopią przelewu i protokołem odbioru przedmiotowego zakresu dokonanego 
przez Wykonawcę.

10. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

11. Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę 
należnego wynagrodzenia.

12.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  uzgodnienia  przyjętych  rozwiązań  projektowych, 
rodzaju  materiałów  oraz  technologii  wykonania  robót  przyjętych  w  projekcie 
z Zamawiającym.

13.  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  zamówienia  zgodnie  z  zasadami 
współczesnej  wiedzy  technicznej,  obowiązującymi  przepisami  oraz  normami 
i normatywami.

14.  Zamawiający  zobowiązuje  się,  na  pisemne  zgłoszenie  Wykonawcy,  udostępnić 
dokumenty  i  dane,  związane  z  wykonywanymi  pracami  projektowymi,  będące 
w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz 
na poprawienie ich jakości.

15. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.
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16. Strony umowy nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

17.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącanie  ewentualnych  kar  umownych  z 
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

18. Decyzję o ewentualnym wykonaniu robót dodatkowych i/lub zamiennych podejmuje 
Zamawiający.  Inspektorzy  nadzoru  Inwestorskiego  nie  są  uprawnieni  i  umocowani  do 
podejmowania jakichkolwiek decyzji w imieniu Zamawiającego w powyższym zakresie

19. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót dodatkowych, 
stanowić będzie podstawę do zawarcia nowej umowy

20. Roboty dodatkowe nie ujęte w „Protokole konieczności” nie podlegają zapłacie.

21.  Roboty nie zgłoszone w czasie sporządzania oferty i  nie ujęte w ofercie,  które są 
przedstawione w dokumentacji przetargowej lub zdaniem Wykonawcy powinny być ujęte - 
nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

§ 6
Prawa autorskie

1. Wraz z podpisaniem protokołów odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiającego 
przechodzą  wszelkie  majątkowe  prawa  autorskie  do  przekazanego  projektu  oraz 
dokumentacji,  w  tym  do  wykorzystywania  ich  na  potrzeby  realizacji  zadania 
inwestycyjnego, w szczególności na następujących polach eksploatacji: wprowadzenia do 
pamięci  komputera,  utrwalanie,  zwielokrotnienia  poprzez  wykonanie  fotokopii,  slajdów, 
reprodukcji komputerowych, publicznego publikowania części lub całości, przetwarzania, 
udostępnienia innym wykonawcom, wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa, a także 
prawo  do  udzielania  zezwoleń  na  wykonywanie  zależnych  praw  autorskich,  w 
szczególności  do  udzielania  zezwoleń na dokonywanie  wszelkiego rodzaju  opracowań 
odpowiednio projektu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

2. Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji projektu jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. z 2006r., 
Dz. U., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

3. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa prawo do 
udzielania zezwoleń na korzystanie z projektu.

§ 7
Kary umowne

1.  W  razie  nie  wykonania  lub  nienależytego  wykonania  przedmiotu  umowy  przez 
Wykonawcę lub nie dotrzymania warunków umowy przez Zamawiającego strony ustalają, 
że kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:
    a. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

za  zwłokę  w  przekazaniu  audytu  energetycznego  i  dokumentacji  projektowo 
kosztorysowej  wraz  z  potwierdzeniem  złożenia  wniosku  o  wydanie  decyzji  na 
pozwolenie na budowę (lub innym wymaganym przez prawo dokumentem) w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.  
Kara umowna liczona będzie oddzielnie dla każdego budynku, o którym mowa w par. 2 
ust. 1a osobno.
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za zwłokę w usunięciu  wad projektu  w wysokości  0,3  % wynagrodzenia  brutto, 
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. Kara umowna liczona będzie  
oddzielnie dla każdego budynku, o którym mowa w par. 2 ust. 1a osobno.
 za zwłokę w usunięciu wad i  usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.  
1 umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do 
terminu  ustalonego  na  usunięcie  wad.  Kara  umowna  liczona  będzie  oddzielnie  dla 
każdego budynku, o którym mowa w par. 2 ust. 1a osobno.
 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 

10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.
   b.   Zamawiający zapłaci  Wykonawcy karę  umowną za  odstąpienie  od  umowy z   

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia  
brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

3. Kary umowne za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania 
lub  odszkodowanie  za  poniesione  szkody  Zamawiający  potrąci  z  faktury  wystawionej 
przez Wykonawcę.

4.  Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  z  tytułu  ewentualnego  uszkodzenia 
istniejących instalacji, urządzeń, obiektów, dróg itp.

5. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wad i usterek 
obiektu spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysokości wszystkich  strat 
poniesionych przez Zamawiającego.

§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.  Wykonawca,  którego  oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza  wnosi 
zabezpieczenie  należytego  wykonania  przedmiotu  umowy  w  wysokości  10%  wartości 
brutto całego przedmiotu umowy.

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 
bankowy:PKO BP S.A. Sosnowiec 57 1020 2498 0000 8602 0019 2328

3.  Jeżeli  zabezpieczenie  wniesiono  w  pieniądzu,  Zamawiający  przechowuje  je  na 
rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, na 
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.

4.  Zmiana  formy  zabezpieczenia  jest  dokonywana  z  zachowaniem  ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, po złożeniu pisemnego wniosku 
przez Wykonawcę lecz nie później niż do 30.12.2016r.

6.  Wykonawca  zobowiązany  jest  posiadać  przez  cały  okres  obowiązywania  niniejszej 
umowy  ważnej  i  opłaconej  polisy  ubezpieczeniowej  od  odpowiedzialności  cywilnej  na 
kwotę co najmniej 200.000,00 zł pod rygorem wynikającym z par. 10 ust. 1 c.
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§ 9

1. Ustala się, iż upoważnionymi przedstawicielami stron uprawnionymi do ustalenia treści i 
podpisywania protokołów odbioru będą:
z ramienia Zamawiającego - ….......................
z ramienia Wykonawcy       -  …......................
2. Każda ze stron może zmienić osoby wskazane w ust.1 , o czym powiadomi na piśmie 
drugą stronę.

§ 10
Odstąpienia od umowy albo powierzenie poprawienia

i dokończenia robót osobie trzeciej.

1. Zamawiający, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, może odstąpić od umowy 
albo  powierzyć  osobie  trzeciej  poprawienie  i  dokończenie  robót  w  następujących 
wypadkach :

a. w przypadku określonym w art. 635 lub w art. 636 kc.

b. gdy Wykonawca nie rozpoczął robót, przerwał realizację robót i nie realizuje  ich 
przez okres 2 tygodni

c.  w  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  posiada  ważnej  i  opłaconej  polisy   
ubezpieczenia  odpowiedzialności cywilnej,
d.  w  razie  zwłoki  Wykonawcy  w  wykonaniu  któregoś  obowiązku  określonego  
umową, po uprzednim wezwaniu do jego wykonania z wyznaczeniem dodatkowego 
tygodniowego terminu do jego wykonania.

§ 11
Gwarancja i rękojmia

1.  Wykonawca  gwarantuje,  że  wykonany  przez  niego  przedmiot  umowy  nie  będzie 
posiadał  wad i  usterek wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa oraz wadliwości  
materiałów zastosowanych do wykonania. Do rękojmi stosuje się przepisy umowy o dzieło, 
a do gwarancji przepisy umowy o sprzedaży, z poniższymi zmianami.

2. Termin rękojmi wynosi 3 lata, a termin gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty podpisania 
protokołu odbioru końcowego. Jeżeli wada została zatajona umyślnie, uprawnienia rękojmi 
mogą być wykonane po upływie terminu.

3.  Termin  zawiadomienia  o  wadzie  w  przypadku  rękojmi  wynosi  miesiąc  od  jej 
niewątpliwego ujawnienia. W razie wątpliwości, czy wada zaistniała, termin liczy się od 
uzyskania opinii rzeczoznawcy.

4. Z tytułu rękojmi Zamawiający może żądać usunięcia wady, wyznaczając Wykonawcy w 
tym celu odpowiedni termin do przystąpienia do robót i ich zakończenia albo zamiast tego, 
lub  po  bezskutecznym  upływie  terminu  może  obniżyć  wynagrodzenie  o  kwotę 
odpowiadającą  przewidywanym  kosztom  usunięcia  wady.  W  razie  wad  istotnych 
Zamawiający może odstąpić od umowy.

5. Z tytułu gwarancji Zamawiający może żądać usunięcia wady.
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6.  Odpowiedzialność  w  ramach  rękojmi  i  gwarancji  oraz  według  ogólnych  zasad 
odpowiedzialności obejmuje także zwrot wydatków na opinie rzeczoznawców powołanych 
w celu ustalenia istnienia i rodzaju wady, a także sposobu jej usunięcia.

7. Jeżeli  Wykonawca nie rozpocznie usuwania wady w terminie lub nie usunie wad w 
wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć wady, także przez zlecenie ich 
usunięcia osobie trzeciej, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 12
Podwykonawcy

1.  Wykonawca  może  realizować  przedmiot  umowy  przy  pomocy  Podwykonawców. 
Wykonawca jest  uprawniony do korzystania wyłącznie z Podwykonawców mających 
odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji  inwestycji  o podobnej 
skali i charakterystyce rzeczowej.

2. Wykonawca zapewni aby projekty umów z Podwykonawcami zostały sporządzone na 
piśmie  i  przekaże  Zamawiającemu  kopię  projektu  każdej  umowy  przed  datą  jej  
zawarcia.

3. Każdy projekt umowy musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące:
- zakresu robót przewidzianego do wykonania,
- terminów realizacji,
- wynagrodzenia,
- wygaśnięcia umowy z Podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy.

4.  Jeżeli  Zamawiający w terminie  3 dni  od przedstawienia  przez Wykonawcę projektu 
umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
zawarcie umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Podwykonawcy wynagrodzenia na podstawie 
łączącego ich stosunku prawnego.

6. Zamawiający rozliczy z Wykonawcą należności z tytułu realizacji przedmiotu umowy po 
złożeniu oświadczeń Podwykonawców, stwierdzających wywiązanie się Wykonawcy ze 
wszystkich  zobowiązań  finansowych  z  racji  wykonanych  na  jego  rzecz  robót 
budowlanych.  W  razie  braku  tego  oświadczenia,  Zamawiający  wypłaci  Wykonawcy 
wynagrodzenie  tylko  za  te  roboty,  które zostały zrealizowane przez Wykonawcę we 
własnym zakresie,  zaś pozostałe wynagrodzenie Zamawiający wypłaci  bezpośrednio 
Podwykonawcom, zaliczając kwotę wypłaty na należność Wykonawcy. W razie sporu 
pomiędzy  Wykonawcą  a  Podwykonawcą  co  do  wynagrodzenia  należnego 
Podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma się z zapłatą spornej części wynagrodzenia do 
czasu  rozstrzygnięcia  tego  sporu,  chyba  że  Wykonawca  i  Podwykonawca  zgodnie 
inaczej zadysponują tym wynagrodzeniem.

§ 13
Dodatkowe warunki

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego,  prawa  budowlanego,  prawa  zamówień  publicznych  oraz  innych  ustaw  
i rozporządzeń opisujących przedmiot niniejszej umowy.
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2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wszelkie spory pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy lub w związku z nią,  
a nie mogące być rozwiązane polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.

4. Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 
jednym dla każdej ze stron.

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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