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Projektowane postanowienia umowy 
 

zawarta w dniu ………….. r. w Sieroszewicach pomiędzy:  
 
Gminą Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice NIP: 622-25-65-007 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Sieroszewice Anatola Piaskowskiego 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez : 

a 

…………………………..   z siedzibą …………………………… 
NIP: …………………… REGON: ………………………… 
zwanym dalej „Projektantem”, reprezentowanym przez: 
…………………………………… 
 
Strony zawierają umowę w ramach zamówienia publicznego udzielonego w trybie podstawowym 
zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 ze zm.) o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Projektant zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia polegającego 

na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. 
 Wykonanie projektu budowlanego wraz z dokumentacją projektowo - kosztorysową na budowę, 
przebudowę, modernizację oczyszczalni ścieków w Rososzycy. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedstawiają następujące dokumenty: 

- Koncepcja rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rososzycy stanowi integralną 
część umowy ( załącznik do umowy) 

3. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa zostanie opracowana w następującym zakresie i ilości 
egzemplarzy: 

− uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w 
zakresie wynikających z przepisów oraz wskazanych w koncepcji rozbudowy i modernizacji 
oczyszczalni ścieków w Rososzycy, 

− opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania i uzyskanie wszelkich wymaganych decyzji 
administracyjnych (m. in. pozwolenia wodno-prawnego, decyzji środowiskowej, czy decyzji o 
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - jeśli są wymagane),  

− opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane, 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami – w 
ilości 5 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna, w tym: 
-- projekt zagospodarowania działki lub terenu, 
-- projekt architektoniczno-budowlany, 
-- projekt techniczny, 

− opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – w ilości 2 egz. wersja 
papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna, 

− opracowanie przedmiaru robót – w ilości 2 egz. wersja papierowa oraz 1 egz. wersja 
elektroniczna, 

− opracowanie kosztorysu inwestorskiego metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 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 2021 r. poz. 2458) – w ilości 2 egz. wersja papierowa oraz 1 
egz. wersja elektroniczna, 
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− uzyskanie dokumentu formalno-prawnego zezwalającego na realizację robót (pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę - zgodnie z 
obowiązującymi przepisami).   

4. Podstawą wykonania prac objętych umową jest uzgodniona z Zamawiającym koncepcja 
przeprowadzenia inwestycji. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa musi być zgodna z koncepcją 
rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rososzycy. 

5. Dokumentację elektroniczną należy sporządzić z zachowaniem przepisów: 
1) rozporządzenia ochrony danych osobowych tzw. RODO, tj. dane osobowe należy zanonimizować 

zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych; 
2) ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych – sporządzając ją w formacie .pdf „nieskanowanym”.   
6. Projektant zobowiązany jest na każdym etapie projektowania dokumentacji, ustalać z Zamawiającym 

istotne elementy mające wpływ w szczególności na koszty wykonania inwestycji. 
7. Określając przedmiot zamówienia należy uwzględnić zapisy art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w szczególności: 
1) Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą 

konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 
źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez 
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania 
niektórych wykonawców lub produktów, 

2) W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych opis przedmiotu zamówienia 
sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych 
oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to 
uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia. 

8. Projektant dołącza do dokumentacji oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę: 
1) Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia 
osób, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, wykonujących czynności 
związane z fizycznym sporządzaniem opracowań (dokumentacji) w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). 
2) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób:  
Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa o udzielenie przedmiotowego zamówienia, lub 
odpowiednio podwykonawca zobowiązany jest, przed zawarciem umowy udokumentować spełnienie 
wymagania określonego w pkt 1 poprzez złożenie i aktualizację w przypadku zmian, w szczególności: 
a) oświadczenia zatrudnionego pracownia, 
b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o 
pracę, 
c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
d) innych dokumentów 
− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia 
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Pozostałe dane osobowe 
należy zanonimizować zgodnie z wymaganiami przepisów o ochronie danych osobowych. 
3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań 
związanych z zatrudnieniem osób oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań:  
a) Zamawiający uprawiony jest do kontroli na miejscu czy czynności o których mowa w pkt 1 

wykonują osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy. Pracownicy Wykonawcy lub 
podwykonawcy zobowiązani są do podania swojego imienia i nazwiska dla przeprowadzenia 
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kontroli, 
b) w przypadku powzięcia wątpliwości przez Zamawiającego, że Wykonawca nie zatrudnia osób 

wskazanych zgodnie z pkt 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo zawiadomienia odpowiednich 
służb (PIP) oraz naliczenia kary umownej na podstawie § 7 ust. 1 tiret trzecie niniejszej umowy. 

 

§ 2 
1. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w okresie do 8 miesięcy licząc od dnia 

zawarcia umowy.  
2. Za termin zakończenia realizacji umowy uznaje się datę podpisania przez obie strony protokołu 

odbioru dokumentacji wraz z potwierdzeniem uzyskania dokumentu formalno-prawnego 
zezwalającego na realizacje robót. 

3. Ze strony Zamawiającego osobą upoważnioną do odbioru przedmiotu umowy jest: Marcin 
Dachowski – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sieroszewicach. 
 

§ 3 
1. Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy 

technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz Normami a także Rozporządzeniem 
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) i Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 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 2021 r.  
poz. 2458). 

2. W ramach umowy Projektant zobowiązuje się do : 
- dokonania wizji lokalnej w terenie, 
- nie ujawniania treści kosztorysu inwestorskiego innym stronom niż Zamawiający, 
- pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót na podstawie sporządzonej 

 dokumentacji.  
3. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do udostępnienia danych i dokumentów związanych 

z wykonaniem prac projektowych a mogących mieć wpływ na ułatwienie oraz poprawienie ich 
jakości. 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również 
w trakcie realizacji inwestycji.    

 
§ 4 

1. Projekt w rozumieniu postanowienia art. 1 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) jest utworem i jako taki jest chroniony 
prawem autorskim. 

2. W zamian za zapłacone wynagrodzenie umowne Projektant przenosi na Zamawiającego w imieniu 
własnym a także w imieniu podwykonawców, którzy go współtworzyli działając na jego zlecenie, 
całokształt autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do Projektu oraz do każdej jego części 
w zakresie jego wykorzystania do jednorazowej realizacji inwestycji, w tym do udostępnienia 
Wykonawcom w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz z wyłącznym 
prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

3. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 2, nie jest ograniczone 
czasowo ani terytorialnie i następuje w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym 
mowa w § 5 ust. 1.  
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4. Projektant oświadcza i gwarantuje, że Przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek praw osób 
trzecich, zaś prawo do rozporządzania Przedmiotem umowy nie będzie w jakikolwiek sposób 
ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Projektant będzie odpowiedzialny za 
wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 

5. Projektant ponosi odpowiedzialność i koszty za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami 
Przedmiotu umowy, uniemożliwiającymi realizację przez Zamawiającego, na podstawie Przedmiotu 
umowy, planowanej inwestycji i/lub powodującymi konieczność wykonania dodatkowych 
projektów, robót, a także ponoszenia dodatkowych wydatków. 

6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 
wynikającymi z naruszenia jej praw, Projektant zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia 
Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

7. Projektant oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna jest od 
wad prawnych. 

§ 5 
1. Strony zgodnie postanawiają, że dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego 

przedmiotu umowy będzie protokół przekazania kompletnej dokumentacji podpisany przez 
przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta. 

2. Do projektu Projektant załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne 
oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 

3. Zamawiający zawiadomi Projektanta o wadach w dokumentacji w ciągu 14 dni od daty sporządzenia 
protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Projektant jest zobowiązany do usunięcia wad w dokumentacji w ciągu 7 dni od daty Zawiadomienia 
oraz dokonania poprawek i uzupełnień w projekcie również w czasie wykonywania robót 
budowlanych. 

§ 6 
1. Za wykonanie prac objętych umową Projektant otrzyma wynagrodzenie umowne w wysokości:  
 netto ……………  zł (słownie złotych: …………………/100),  
 brutto: ………………..  zł (słownie złotych: …………………./100). 
2. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje: 

a) przeniesienie praw własności do egzemplarzy Przedmiotu umowy,  
b) przeniesienie autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji wskazanych w umowie, 

w tym:  
- użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Wykonawcy, 
- utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników (np. dyski komputerowe) a w 

szczególności na nośnikach przeznaczonych do zapisu cyfrowego (CD, pendrive itp.), 
- zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką światłoczułą i 

cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych 
do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 
drukarską, reprograficzną, cyfrową,          

c) udzielenie wszelkich upoważnień i zezwoleń w zakresie  określonym w niniejszej umowie, 
d) wykonywanie nadzoru autorskiego,   
e) wyrażenie zgody na wykonywanie praw zależnych przez Zamawiającego, 
f) przeniesienie własności nośników materialnych, na których został utrwalony utwór  

czyli  obejmuje wszystkie  koszty  ponoszone przez Projektanta w celu zrealizowania Przedmiotu 
umowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym w myśl art. 
632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 . poz. 1740 ze  zm.) i obejmuje 
wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu zamówienia. Wynagrodzenie 
ryczałtowe zawiera wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia i uwzględnia zakres 
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czynności i obowiązków wynikających wprost z „Koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Rososzycy”, warunków prowadzenia prac określonych w SWZ jak również wszelkie koszty 
w nich nieujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie podanym w opisie 
przedmiotu zamówienia, zgodnie z Specyfikacją Warunków Zamówienia, obowiązującymi przepisami, 
Prawem budowlanym, uzgodnieniami, sztuką budowlaną itp., oraz należny podatek VAT. 
Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie jest podstawą 
do zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

§ 7 
1. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 

faktury wystawionej przez Wykonawcę, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, właściwy dla 
dokonania rozliczeń na zasadach mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z przepisami ustawy z 
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).  

2. Podstawę wystawienia faktury stanowi podpisany przez przedstawicieli stron protokół przekazania 
kompletnej dokumentacji. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Projektanta wskazany na fakturze, 
w ciągu 21 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

4. Za datę płatności uważa się za dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. W przypadku zwrotu płatności za fakturę przez bank Wykonawcy na skutek braku rachunku VAT, o 

którym mowa w ust. 1, za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. Ponowny przelew na rzecz Wykonawcy nastąpi dopiero po otrzymaniu prawidłowo 
wystawionej faktury korygującej ze wskazaniem przez Wykonawcę rachunku, dla którego 
prowadzony jest rachunek VAT w terminie wskazanym w ust. 3.  

6. Fakturę należy wystawić na podstawie danych:  
Nabywca: Gmina Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice NIP: 622-25-65-007 
Odbiorca: Urząd Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice  

§ 8 
1. Projektant potwierdza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z  ubezpieczycielem 

mającym siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na wypadek błędów lub braku w Projekcie 
i/lub Dokumentacji projektowej, a powodujących dla Zamawiającego odpowiedzialność cywilną, w 
tym w szczególności odpowiedzialność odszkodowawczą, w okresie od momentu przekazania 
Projektu Zamawiającemu do upływu okresu rękojmi i gwarancji, o którym mowa w § 10 ust. 2 
niniejszej Umowy.  

2. Strony ustalają, iż suma ubezpieczenia, przez cały okres gwarancji i rękojmi, nie może być niższa niż 
kwota 50.000 złotych.  

3. Na każde wezwanie Zamawiającego Projektant okaże dowód zawarcia umowy, wskazanej  
w ust. 1. 

§ 9 
1. Projektant będzie zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 

przypadkach: 

− za odstąpienie od umowy z winy Projektanta w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,  

− za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy powstałą z winy Projektanta w wysokości 0,5% należnego 
wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 

− za zwłokę w przystąpieniu do usunięcia wad lub usterek odkrytych przez Zamawiającego a przed 
upływem okresu gwarancji jakości z winy Projektanta - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 
brutto za każdy dzień zwłoki, 

− za każdy, potwierdzony przez odpowiednie służby (PIP), przypadek, że Wykonawca nie zatrudnia na 
podstawie umowy o pracę osób wskazanych zgodnie z § 1 ust. 9 pkt 2 niniejszej umowy – w 
wysokości 3.000 zł, za każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. 

2. Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach: 
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− za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 
brutto. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony w przypadkach, o 
których mowa ust. 1 lub 2 wynosi 20% całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1 
niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia zobowiązania wynikającego z nałożenia kary umownej w 
terminie 14 dni od dnia nałożenia kary i wezwania do zapłaty. 

5. Jeżeli wartość wyrządzonej szkody przekracza wysokość naliczonych kar umownych, Stronom 
przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

§ 10 
1. Projektant jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji na zasadach określonych w 

przepisach kodeksu cywilnego. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany 
przedmiot umowy. 

2. Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu 
końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

3. Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie 
procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu 
umowy. W przypadku ich stwierdzenia Projektant zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. W okresie gwarancji Projektant zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego do: 
- aktualizacji kosztorysów inwestorskich, 
- dokonywania poprawek wynikających z błędów w dokumentacji, 
- udzielania wyjaśnień dotyczących wątpliwości występujących w dokumentacji i przyjętych 

rozwiązaniach projektowych, w tym podczas trwania procedury wyboru wykonawcy robót 
budowlanych oraz w trakcie trwania procesu inwestycyjnego w ciągu 2 dni roboczych od przesłania 
pytań. 

5. Projektant odpowiada również za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania 
procedury przetargowej na roboty budowlane a w przypadku ich stwierdzenia zobowiązuje się w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub 
uzupełnień bez dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 11 
1. Odstąpienie od umowy może nastąpić tylko w przypadkach przewidzianych obowiązującymi 

przepisami oraz postanowieniami umowy. Oświadczenie w sprawie odstąpienia powinno być 
dokonane w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia. 

2. Jeżeli Zamawiający wypowie umowę lub odstąpi od umowy z Projektantem, Projektantowi należy się 
wynagrodzenie za wykonane prace projektowe do dnia wypowiedzenia lub odstąpienia. Podstawą 
obliczenia wynagrodzenia będzie protokół inwentaryzacyjny sporządzony przez projektanta i 
zatwierdzony przez Zamawiającego.  

§ 12 
1. Zakazana jest zmiana istotnych postanowień zawartej umowy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 

a) zmiany nie są istotne,  
b) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: 

− wstrzymania prac projektowych przez Zamawiającego, a spowodowanych okolicznościami, 
których nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, mających wpływ na zakres 
projektowanych robót, 

− konieczności opracowania dodatkowych dokumentów lub wykonania usług,  

− zmianę powszechnie obowiązujących przepisów,  

− gdy Projektant wystąpił o wydanie opinii administracyjnej lub innego dokumentu niezbędnego do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, organ administracji publicznej lub inna instytucja nie 
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wydała stosownego dokumentu w terminie 1 miesiąca od daty wystąpienia, mimo iż wystąpienie 
Projektanta spełniało wszystkie warunki formalne, 

− zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy okoliczności 
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 
skutkująca brakiem możliwości należytego i terminowego wykonania Umowy; 

c) zmiana postanowień umowy w przypadku: 

− zmiany terminów oraz zasad płatności na skutek wystąpienia przyczyn zewnętrznych 
niezależnych od Zamawiającego oraz Projektanta, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy, 

− zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu zamówienia. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w 
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 
§ 13 

1. Oświadczenia stron w związku z wykonywaniem umowy kierowane będą na adresy: 
- Zamawiającego  
Urząd Gminy Sieroszewice  ul. Ostrowska 65, 63-405 Sieroszewice NIP: 622-25-65-007 
- Wykonawcy  
…………………………………………………………… 

2. Korespondencję uważa się za doręczoną po awizowaniu listu poleconego. 

§ 14 
1. W przypadku wystąpienia trudności z interpretacją umowy Zamawiający i Wykonawca będą się 

posiłkować postanowieniami oferty. 
2. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
§ 15 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Stron.   
 

                        
 

 PROJEKTANT                                                                          ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


