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UMOWA  NR    …./DAT/2019 

/PROJEKT UMOWY/ 

 

zawarta w dniu …………………..2019r. pomiędzy Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą  

w Jeleniej Górze   z siedzibą  w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej 18 ,  posiadającą numer 

identyfikacyjny NIP 611-21-72-838, zwaną dalej „Zamawiającym”  

reprezentowaną przez : 

               Mariana Ursela                 -       Rektora 

               Grazynę Malczuk              -      Kanclerza 

przy kontrasygnacie Kwestora – Joanny Babczuk  

z jednej strony,    

a :  

Firmą …………………… z siedzibą w…………………..  ,  posiadającą numer 

identyfikacyjny NIP ……………., Regon ………………… i działającą na podstawie 

…………., reprezentowaną przez: 

       1. …………………………….. 

zwanym dalej ”Wykonawcą ”,  zz    ddrruuggiieejj  ssttrroonnyy,,                  

  

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego 

roztrzygniętego  w dniu ………....2019r 

 

o następującej treści: 

§ 1 

 

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji 

pprroojjeekkttoowwoo--kkoosszzttoorryyssoowweejj  nnaa  pprrzzeebbuuddoowwęę  bbuuddyynnkkuu  aaddmmiinniissttrraaccyyjjnnoo  ddyyddaakkttyycczznneeggoo  pprrzzyy                                              

uull..  ZZaammoojjsskkiieeggoo  77  ww  JJeelleenniieejj  GGóórrzzee  nnaa    żżłłoobbeekk  wwrraazz  zzee    zzmmiiaannąą  ssppoossoobbuu  uużżyyttkkoowwaanniiaa,,  

uuzzyysskkaanniieemm  ppoozzwwoolleenniiaa  nnaa  bbuuddoowwęę  ii  ppeełłnniieenniieemm  nnaaddzzoorruu  aauuttoorrsskkiieeggoo..  

2. Wykonanie dokumentacji projektowej obejmuje: 

11))   projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, o którym mowa w ustawie Prawo 

Budowlane i spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa                

i Gospodarki  Morskiej   z dnia 25 kwietnia  2012r. w sprawie szczegółowego zakresu                   

i formy projektu budowlanego    (DZ.U. 2012r., poz. 462z póź zm.) – w liczbie  4 

egzemplarzy w formie pisemnej + 1 egzemplarz  w formie elektronicznej CAD i 

format pdf; 

3) projekt wykonawczy uzupełniający i uszczegóławiający projekt budowlany    w zakresie                    

i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia przedmiaru robót, kosztorysu 

inwestorskiego, przygotowania oferty przez Wykonawcę robót  i realizację robót 

budowlanych. Projekt  ten musi uwzględniać wymagania określone w § 5 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego               

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004r. z póź zmianami) w liczbie                   
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3 egzemplarzy w formie pisemnej+ 1 egzemplarz w formie elektronicznej ( format 

CAD pdf); 

4)  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, zawierające zbiory wymagań, które 

są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót  w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania dotyczące 

właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 

wykonania poszczególnych robót oraz określające zakresy prac, które powinny być ujęte                      

w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia   2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego                         

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z póź. zmianami)- w liczbie  2 egzemplarzy w formie 

pisemnej+ 1 egzemplarz  w formie elektronicznej ( format pdf); 

5) przedmiar robót opracowany na podstawie specyfikacji technicznych wykonania                

i odbioru robót wymienionych  w  ppkt. 3, zawierający zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót podstawowych   w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz 

wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych, z wyliczeniem   i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych w postaci 

ciągów liczbowych robót podstawowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego                

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami)- w liczbie 1 egzemplarzy w formie 

pisemnej+ 1 egzemplarz w formie elektronicznej  ( format pdf); 

6) kosztorys inwestorski opracowany zgodnie z  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. 

Nr 130, poz. 1389) - w liczbie  1 egzemplarza w formie pisemnej+ 1 egzemplarz                     

w formie elektronicznej  ( format pdf); 

7) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - w liczbie                     

3 egzemplarzy w formie pisemnej+ 1 egzemplarz w formie elektronicznej  (format pdf  

pliki o max. objętości 15MB); 

 

3. Do obowiązków wykonawcy w ramach wynagrodzenia należy: 

1) sprawdzenie w terenie i w budynku warunków wykonania zamówienia; 

2) Wszystkie materiały  i urządzenia muszą być opisane z uwzględnieniem art. 29                   

i zgodne  z wymaganiami     art. 30 ustawy Prawo zamówień publicznych  z dnia 

29.01.2004r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986- tekst jednolity ) oraz z zachowaniem 

przepisów ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

3) konsultowanie z Zamawiającym stosowanych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych               

i technologicznych  wynikających z ewentualnych zmian  w stosunku do projektu 

koncepcji architektonicznej dostarczonej przez zamawiającego oraz standardu 

wykończenia a także kosztów realizacji inwestycji, które nie mogą przekroczyć 

http://www.uzp.gov.pl/cmsws/page/GetFile1.aspx?attid=6568
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środków finansowych będących w dyspozycji Zamawiającego oraz uzyskania od 

Zamawiającego ostatecznego uzgodnienia dla poszczególnych opracowań będących 

przedmiotem Zamówienia.  

 

4) W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę robót budowlanych, w ofercie 

przetargowej, materiałów lub urządzeń „równoważnych”, tzn. o parametrach nie 

gorszych niż przedstawione w zamawianej niniejszą umowa dokumentacji 

projektowej- Wykonawca zobowiązuje się do wydania na etapie analizy ofert i na 

wniosek Zamawiającego pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów                      

i urządzeń. 

4. Wykonawca oświadcza, że wszyscy członkowie zespołu projektowego posiadają wymagane  

uprawnienia budowlane i są członkami izby samorządu zawodowego. 

5. Wszystkie materiały do wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zabezpieczy 

własnym staraniem i na własny koszt. 

6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego w ramach niniejszej umowy jest zobowiązany            

w terminie  3 dni od daty skierowania zapytania, do udzielenia odpowiedzi w zakresie 

zaproponowanych rozwiązań  projektowych objętych niniejszą umową, składanych                    

w  postępowaniu przetargowym na realizację zadania.   

7. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, 

materiałowych i użytkowych z dokumentacja projektową.  

b) uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia Wykonawcy 

robót budowlanych wątpliwości powstałych przy realizacji tych robót; 

c)   Przyjmuje się, że liczba pobytów projektanta (-ów) na budowie wynikać będzie                      

z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez Zamawiającego lub 

występującego w jego imieniu inspektora nadzoru,    a w wyjątkowych sytuacjach – 

przez Wykonawcę wykonywanych robót na podstawie dokumentacji projektowej 

będącej przedmiotem niniejszej umowy . 

d) udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz                    

w odbiorze końcowym inwestycji; 

e) współudziału w wykonywaniu przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentacji 

powykonawczej uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji 

projektowej w trakcie realizacji. 

  f) Płatność  za wykonanie nadzoru autorskiego będzie dokonana w po zakończeniu robót   

budowlanych. 

8. Wykonawca poniesie koszty dotyczące kosztów administracyjnych i uzgodnień. 

 

§ 2 

1. Opracowana dokumentacja projektowa stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia                  

w postępowaniu przetargowym, które będzie przeprowadzone w celu wyboru Wykonawcy 

Robót zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  

2. Dokumentacja projektowa powinna określać m.in. parametry techniczne i funkcjonalne 

przyjętych rozwiązań materiałowych i technologicznych, zawierać rysunki i schematy 

umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz 
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uwarunkowań wykonawczych. Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi 

uwzględniać wszystkie  roboty niezbędne do realizacji przedmiotowej przebudowy.  

 

§ 3 

1. Termin  wykonania całego przedmiotu umowy: 

a) rozpoczęcie: z dniem podpisania umowy 

b) zakończenie: ddoo    44  mmiieessiięęccyy  oodd  ddaattyy  ppooddppiissaanniiaa  uummoowwyy    wwyykkoonnaawwccaa    zzłłoożżyy  wwnniioosseekk  

oo  ppoozzwwoolleenniiaa  nnaa  bbuuddoowwęę..  ((  ppeełłnnoopprraawwnnyy)) 

2. Wykonawca dołączy do opracowania oświadczenie, że : 

1) jest ono wykonane zgodnie z umową,  obowiązującymi przepisami i że zostało  

wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

2) nie narusza ono praw autorskich osób trzecich oraz że w przypadku wystąpienia osoby 

trzeciej przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw 

autorskich do opracowania lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw 

osobistych  i majątkowych lub z tytułu naruszenia dóbr osobistych, Wykonawca 

przejmie odpowiedzialność wobec tej osoby trzeciej, 

3) Wykonawca nie będzie wykonywał przysługujących mu praw autorskich osobistych                

w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu praw do opracowania. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać prawa i obowiązki 

wynikających z umowy w całości podwykonawcom.  

4. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców i podmiotów oddanych 

do dyspozycji wykonawcy, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za przedmiot umowy  wynagrodzenie 

netto : ………………..zł  plus należny podatek VAT : …………………zł; 
brutto: w wysokości: ………………. ( słownie złotych: ……………………….)   

    z tytułu wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo 

kosztorysowej    wraz z uzyskaniem  niezbędnych uzgodnień i pozwoleń koniecznych 

do wykonania prac objętych  zakresem  wykonanej dokumentacji    o których mowa                

w § 1 ust 2 pkt 1do 6 i § 1 ust 3  i ust 8 niniejszej umowy wraz z przeniesieniem na 

Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji oraz zobowiązania 

Wykonawcy wynikające z umowy, w tym z tytułu udzielonej gwarancji jakości,  

 

2 Płatność nastąpi: 

  

a) po przekazaniu projektu budowlanego zgodnie § 1 ust 2 wraz z  uzyskaniem  

niezbędnych uzgodnień i pozwoleń koniecznych do wykonania prac objętych  

zakresem  wykonanej dokumentacji w wysokości  wynagrodzenia określonego w §4 

ust 1  to jest  netto ………. zł (słownie: ……….. zł) plus należny podatek             VAT 

…% co stanowi kwotę ……………zł  

b) za nadzór autorski po wykonaniu robót budowlanych zgodnie z § 1 ust 7f (planowany 

termin do 30.12.2020r.)  netto ……… plus należny podatek VAT ….% co stanowi 

kwotę brutto w wysokości ……..  zł ( słownie : trzy tysiące siedemdziesiąt pięć zł). 
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3. Zamawiający zobowiazuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wykonywanie 

czynnosci nadzoru autorskiego  zgodnie z zapisami §1 ust  7. 

 

4.Rozliczenie należności za wykonane prace projektowe  nastąpi  po podpisaniu  przez strony 

umowy protokołów zz  ooddbbiioorruu  kkoońńccoowweeggoo  

5.Przedmiotem odbioru końcowego będzie komplet poprawnie, zgodnie z odpowiednimi 

przepisami      i zapisami niniejszej umowy wykonanej dokumentacji (w  wersji papierowej 

oraz wersji elektronicznej), niezbędnej do realizacji zadania wymienionego w § 1, oraz 

pisemne oświadczenie Projektanta, że są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami techniczno- budowlanymi oraz normami, i że zostały wykonane w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć oraz, że zawierają wszystkie 

uzgodnienia niezbędne do realizacji projektu. 

6.Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego. 

7.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przedmiotu umowy w ciągu 14 dni po 

dostarczeniu opracowań przez Wykonawcę,  przez zespół sprawdzający powołany przez 

Zamawiajacego. Protokół  końcowego odbioru przedmiotu umowy zostanie podpisany 

przez Zamawiającego po dokonaniu pozytywej opini zespołu sprawdzajacego.  

8.W przypadku  uwag zespołu  sprawdzającego Wykonawca zobowiązany jest do poprawienia 

przedmiotu umowy w ciągu 14 dni. 

9. Zamawiający przekaże wynagrodzenie  na rzecz Wykonawcy przelewem na jego konto,                

w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 

§ 5 

1. Z chwilą podpisania przez strony protokołu, o którym mowa w § 4ust. 4, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do przedmiotu 

zamówienia, o której mowa § l ust. l oraz prawo własności nośników, na których je 

utrwalono. 
Wykonawca zgadza się na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw 
zależnych. 

2.    Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

1) powielania przedmiotu umowy lub jej części dowolną techniką, 

2) publicznego wykonywania lub odtwarzania przedmiotu umowy, 

3) wprowadzania przedmiotu umowy do pamięci komputera, 

4) wykorzystywania przedmiotu umowy w sieci Internet lub innych sieciach 
komputerowych, 

5) wystawiania i wyświetlania przedmiotu umowy, 

6)wykorzystywania przedmiotu umowy w innych postępowaniach związanych                                   

z wykonywaniem projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, w szczególności 

poprzez włączenie przedmiotu umowy lub jej części do specyfikacji istotnych 

warunków umowy oraz udostępnienia przedmiotu umowy lub jej części wszystkim 

zainteresowanym wykonaniem przedmiotowej inwestycji; 

7) udostępniania przedmiotu umowy osobom trzecim w celu wykonania przez nie 

nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tych projektów, 

8) wykonania na jej podstawie, samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi prac 

projektowych i wykonawczych. 
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9) wprowadzenia zmian adaptacyjnych. 

3.  Wynagrodzenie z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich i prac zależnych,                        

za przedmiot zamówienia oraz prawo własności nośników, w tym także prawa do 

korzystania z przedmiotu umowy w każdym zakresie i wszystkich polach eksploatacji, 

zawiera się w wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa § 4 ust. l. 

§  6 

11..  WWyykkoonnaawwccaa  uuddzziieellaa  rręękkoojjmmii  ii  ggwwaarraannccjjii  jjaakkoośśccii  nnaa  wwyykkoonnaannąą  ii  pprrzzeekkaazzaannąą  ddookkuummeennttaaccjjęę  

pprroojjeekkttoowwąą..  UUpprraawwnniieenniiaa  ZZaammaawwiiaajjąącceeggoo  zz  ttyyttuułłuu  ggwwaarraannccjjii  ii  rręękkoojjmmii  zzaa  wwaaddyy                                                        

ww  ddookkuummeennttaaccjjii  pprroojjeekkttoowweejj  wwyyggaassaajjąą  ww  ssttoossuunnkkuu  ddoo  WWyykkoonnaawwccyy  wwrraazz  zz  ddaattąą  ooddbbiioorruu  

kkoońńccoowweeggoo  iinnwweessttyyccjjii  wwyykkoonnaanneejj  nnaa  ppooddssttaawwiiee  ddookkuummeennttaaccjjii  pprroojjeekkttoowweejj..  

22..  BBiieegg  tteerrmmiinnuu  ggwwaarraannccjjii  ii  rręękkoojjmmii  rroozzppoocczzyynnaa  ssiięę  oodd  ddnniiaa  ppooddppiissaanniiaa  pprroottookkoołłuu  ooddbbiioorruu  

ddookkuummeennttaaccjjii  pprroojjeekkttoowweejj..  

Wykonawca w dniu podpisania protokołu przekaże Zamawiającemu podpisaną Kartę 

Gwarancyjną, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ww. umowy 

§ 7 

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy strony będą płacić 

następujące kary umowne: 

1) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej z tytułu 

nieterminowej zapłaty wynagrodzenia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki licząć od dnia następnego po upływie terminu. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: 

a) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz zwłoki w usunięciu wad 

zgłoszonych w trybie § 6 - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego okreslonego 

w § 4 pkt za każdy dzień zwłoki licząć od dnia następnego po upływie terminu; 

      b) niewykonania umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzenia  

Wykonawcy. 

§ 8 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w następujących 

przypadkach: 

a) zmiana zakresu prac projektowych wynikająca ze zmian wprowadzonych na wniosek 

właściwych organów, dostawców mediów lub też innych uczestników procesu 

budowlanego (w tym ewentualna zmiana kwoty i terminu wykonania), 

b) zmiana zakresu prac projektowych wynikająca ze zmian w przepisach prawa   i warunkach 

technicznych wprowadzonych po podpisaniu umowy z Zamawiającym (w tym ewentualna 

zmiana kwoty i terminu wykonania), 

c) opóźnienie uzyskania decyzji administracyjnych nie wynikające z winy Projektanta, 

d)konieczność uzyskania dodatkowych lub odrębnych decyzji organów samorządowych lub 

administracyjnych (w tym ewentualna zmiana terminu wykonania), 

e) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy (za zgodą Zamawiającego). 

§ 9  
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1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadku gdy : 

1) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy trwa dłużej niż 30 dni; 

2) Wykonawca bez zgody Zamawiającego powierzy wykonanie przedmiotu umowy innej 

osobie; 

3) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                    

w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości              

o tych okolicznościach. 

2. Odstąpienie od umowy z powodów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu, przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej                      

i odszkodowania na zasadach ogólnych. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w związku z zaistnieniem 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

4.  Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych, o ile wysokość poniesionej szkody przekracza wysokość kar umownych lub 

szkoda powstała z przyczyn, dla których strony nie zastrzegły kar umownych 

§ 10 

Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się:  

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego 

wyznacza się:  

§ 11 

1. Wykonawca dokumentacji zobowiązuje się udzielić  Zamawiającemu gwarancji jakości na 

okres 3 lat na wykonaną i przekazana dokumentację. 

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy dokumentacji  wobec Zamawiajacego z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji przedmiotu umowy rozpoczyna się od daty 

odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady wykonanych prac będących 

przedmiotem umowy  wygasają w stosunku do Wykonawcy dokumentacji wraz                               

z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za 

wady robót wykonanych na jego podstawie, jednak nie póżniej niż 3 lat od daty 

bezusterkowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Projektant w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się do usuwania wszelkich 

ujawnionych wad i usterek dokumentacji projektowej. 
 

§ 12 

Strony Umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą starały się rozstrzygać we 

własnym zakresie  i dopiero, gdy nie będzie możliwe ugodowe załatwienie sporu, sprawy 

konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§13 

Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

§ 14 
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W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

kodeksu cywilnego, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim                  

i prawach pokrewnych. 

§ 15 

 

Umowę  sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden dla 

Wykonawcy, dwa dla Zamawiajacego. 

 

 

            ZZAAMMAAWWIIAAJJĄĄCCYY                                                                                                                  WWYYKKOONNAAWWCCAA    
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Załącznik nr 1 do umowy   …..   DAT/.2019 

 

KARTA GWARANCYJNA 

na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej  

na podstawie umowy nr …..DAT/2019z dnia …………...2019r. 

 

 

udzielona przez …………… prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą …………………, 

mającą swą siedzibę przy ………………., NIP ………….., REGON ……………, w dalszej części 

Umowy zwaną „Wykonawcą” na rzecz Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze, 

zwanym w dalszej części Zamawiającym, o następującej treści: 

 

§ 1 

 

Wykonawca oświadcza, że objęta niniejszymi warunkami gwarancyjnymi dokumentacja projektowa 

została wykonana zgodnie z umową, złożoną ofertą, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z przepisami prawa i obowiązującymi 

normami. 

§ 2 

 

Wykonawca udziela Zamawiającemu pełnej gwarancji jakości na wykonane prace projektowe zgodnie 

z umowa nr … DAT/2019 z dnia ………...2019 r. w okresie rozpoczynającym się w dniu przekazania 

decyzji pozwolenia na budowę, a kończącym się wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy 

Robót Budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wykonanych na podstawie 

dokumentacji projektowej. 

§ 3 

 

1. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się: 

a. uzupełniać brakujące elementy i szczegóły dokumentacji projektowej, 

b. wyjaśniać wątpliwości oraz udzielać odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców                 

w trakcie trwania procedury przetargowej  na wyłonienie wykonawcy robót, 

c. przybywać na teren budowy w trakcie realizacji robót, w celu  udzielania wyjaśnień                          

i rozwiązywania problemów powstałych w związku z niekompletnym, niejednoznacznym lub 

niezgodnym w ramach poszczególnych branż, przedstawieniem rozwiązań projektowych. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wszelkich 

zgłoszonych mu wad i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek przedmiotu 

umowy, ujawnionych po odbiorze końcowym, w terminie do 14 dni od otrzymania 

zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych przypadkach,                         

w innym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pod rygorem usunięcia wskazanych wad 

przez osobę trzecie na wyłączny koszt i ryzyko wykonawcy.  

3. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

4. Wykonawca przystąpi do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu 

zgłoszenia nie później jednak niż w ciągu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidłowościach                

w przedmiocie umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie. 
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5. W przypadku nieterminowego wywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 

3, 4 Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie                                                 

z zapisami umowy, której dotyczy niniejsza gwarancja. 

 

§ 4 

 

1. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu 

gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszenia wady przed jego upływem. 

2. Zgłoszenie wad lub usterek przedmiotu umowy będzie następowało w formie pisemnej, 

faksem lub pocztą elektroniczną. 

 

 

Wykonawca: 

 

  


