
Załączniki nr 2–  UMOWA ZLECENIA Nr …………….(WZÓR)

zawarta w dniu …………………………………………… 2017 roku w Sanoku pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Sanoku 
ul.  800-lecia 26 38-500 Sanok, 
KRS nr : 0000059726 NIP : 687-16-40-438, Regon : 370444345
reprezentowanym przez :
…………………………………………………………
zwanym w dalszej części Umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………
NIP: ………………………….. , REGON: …………………………. 
wpisanym  do  Rejestru  Przedsiębiorców  /  Ewidencji  działalności  gospodarczej:
………………....
reprezentowanym przez: ……………………………….
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”

Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego - numer sprawy:
SPZOZ/ZAP/366/2017, przeprowadzonego przez Zamawiającego, na podstawie art. 4 pkt. 8
ustawy Prawo zamówień  publicznych oraz zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień
Publicznych SPZOZ w Sanoku.

 o następującej treści:
§1

1.  Zgodnie  z  ofertą  wybraną  w  postępowaniu  nr:  …………..  na  Wykonanie  audytu
energetycznego oraz opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej
dla  inwestycji  pn. „Termomodernizacja  budynków  SPZOZ  w  Sanoku  przy  ulicy
Konarskiego 8 w celu zwiększenia efektywności energetycznej” 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację objętą zamówieniem . 
2.  Przedmiotem umowy jest  :  Głęboka kompleksowa modernizacja  energetyczna,  rozumiana jako
kompleksowa termomodernizacja, oznaczająca przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności
energetycznej budynku, które ma na celu zmniejszenie wartości rocznego zapotrzebowania na energię

użytkową,  rocznego  zapotrzebowania  na  energię  końcową  lub  rocznego  zapotrzebowania  na
nieodnawialną energię pierwotną budynku. 

2.1.  Wykonanie audytu energetycznego dla budynków Szpitala z modernizacją istniejącego
oświetlenia zewnętrznego na terenie szpitala: 
a)  Audyt  energetyczny  winien  być  wykonany w  sposób  umożliwiający  podjęcie  działań
umożliwiających głęboką modernizację energetyczną budynków szpitalnych wraz z wymianą
wyposażenia  tych  obiektów  na  energooszczędne  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  w
Programach Operacyjnych współfinansowanych ze środków UE. 
Audyt efektywności energetycznej oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego (terenu) winien
być  wykonany  w  sposób  umożliwiający  podjęcie  działań  umożliwiających  głęboką
modernizację  energetyczną  budynków  szpitalnych  wraz  z  wymianą  wyposażenia  tych
obiektów na energooszczędne zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programach Operacyjnych
współfinansowanych ze środków UE.
b) Kompleksowość modernizacji ma obejmować swoim zakresem wszystkie opłacalne pod
względem  ekologicznym  i  ekonomicznym  działania  wymienione  w  Programach
Operacyjnych współfinansowanych ze środków UE. 



c)  Przy  ocenie  opłacalności  przedsięwzięcia  polegającego  na  termomodernizacji  ścian
zewnętrznych należy uwzględnić  koszty usunięcia z elewacji  dotychczasowego ocieplenia
zawierającego azbest oraz wszystkie koszty związane z jego utylizacją. 
d) Przyjęta technologia ocieplenia ścian musi umożliwi ć jej wykonanie w obiekcie czynnym
w sposób nie powodujący przerw w pracy Szpitala. 
e)  Przedmiotem audytu  energetycznego i   audytu efektywności  energetycznej  oświetlenia
wewnętrznego są: 
- budynek szpitala przy ulicy Konarskiego 8 w Sanoku
- budynek RTG przy ulicy Konarskiego 8 w Sanoku
Przedmiotem audytu efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego jest teren szpitala
przy ul. Konarskiego 8  w Sanoku
g)  Opracowanie  musi  umożliwi ć  Zamawiającemu  uzyskanie  zmniejszenia  rocznego
zapotrzebowania  na  energię  o  co  najmniej  25%.  %  jest  warunkiem  niezbędnym
przystąpienia do wykonania zadania nr 2. 

2.2.  Wykonanie pełno  branżowej  dokumentacji  projektowo – kosztorysowej  (projekt
budowlany  i  wykonawczy)  na  podstawie  audytu  energetycznego  o  którym mowa w
ust.2.1. obejmuje: 
a)  opracowanie  projektu  budowlanego  w  koniecznym  zakresie,  wraz  z  uzyskaniem
wymaganych  opinii  oraz  (jeżeli  będzie  to  konieczne)  niezbędnych  decyzji  wydanych  na
podstawie ekspertyz, który obejmuje: 
a.1. termomodernizację 2 budynków szpitalnych przy ulicy Konarskiego w Sanoku 
a.2. modernizację centralnego ogrzewania pomieszczeń, modernizacja instalacji ciepłej wody
użytkowej, modernizacja kotłowni -  w zakresie przewidzianym przez audyt energetyczny; 
a.3.  modernizację  oświetlenia  wewnętrznego,  zewnętrznego  i  terenu  w  zakresie
przewidzianym przez audyt energetyczny, w tym budowę inteligentnych energooszczędnych
systemów oświetlenia w budynkach oraz na terenie szpitala; 
a.4. montaż indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody, instalacji termostatów i zaworów
podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego; 
a.5. zaprojektowanie nowego systemu rezerwowego źródła zasilania w energię elektryczną, 
a.6 zaprojektowanie nowego  systemu rezerwowego źródła zaopatrzenia w wodę
b)  złożenie w imieniu Zamawiającego kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę lub
zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 
c)  wykonanie  projektów  wykonawczych  (jeżeli  stopień  złożoności  projektowanych  robót
będzie tego wymagał) w zakresie obejmującym branże: 
- architektoniczną, 
- konstrukcyjną jeżeli będzie wymagana przyjętymi rozwiązaniami projektowymi, 
- instalacji w zakresie w zakresie przewidzianym przez audyt energetyczny. 
2.3.  Wykonana  dokumentacja  (  audyt  energetyczny  i  dokumentacja  projektowa)  musi
uwzględniać  i  spełniać  wymagania  Zamawiającego  (winna  być  na  bieżąco  z  nim
konsultowana)  i  musi  być  zgodna  z  obowiązującymi  przepisami  prawa.  Dokumentacja
projektowa wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
2.4.  Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynków Szpitala będą przebiegały
przy działającym i eksploatowanym obiekcie. Wykonawca dokumentacji  projektowej musi
uwzględnić  i  zaplanować  sposób wykonywania  robót  budowlanych,  aby Oddziały mogły
bezpiecznie i w sposób ciągły świadczyć usługi medyczne. 
2.5. W ramach zamówienia obowiązkiem Wykonawcy będzie również sprawowanie nadzoru
autorskiego. 
2.6 W ramach zamówienia obowiązkiem Wykonawcy będzie wykonanie inwentaryzacji budowlanej
budynków przy ul. Konarskiego 8 w Sanoku.



§ 2.
Zamawiający  zapewni  Wykonawcy  dostęp  do  informacji  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
umowy. 
2. Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane;.
3. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania Wykonawcy wszelkich informacji
istotnych dla właściwego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności wezwań do uzupełnienia
braków formalnych bądź korekt. 
4.  Zamawiający nie jest  zobowiązany do dokonania sprawdzenia jakości  przedmiotu umowy przy
odbiorze.  Ewentualna  niekompletność  lub  usterki  przedmiotu  umowy  stwierdzone  przez
Zamawiającego  zostaną  usunięte  przez  Wykonawcę  w  terminie  3  dni  roboczych  od  daty
powiadomienia Wykonawcy o ich zaistnieniu 
5.  Strony  zobowiązują  się  wzajemnie  powiadamiać  na  piśmie  o  zaistniałych  przeszkodach  w
wypełnianiu zobowiązań umownych. 

§3.
1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszej umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy zrealizuje z najwyższą  zawodową starannością, w
sposób zgodny z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, wymaganiami ustaw, obowiązującymi
przepisami oraz normami i normatywami. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania: 
3.1. Zadania 1 (audytu energetycznego) z uwzględnieniem wymagań zawartych w: 
a) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
sposobu  sporządzania  audytu  efektywności  energetycznej,  wzoru  karty  audytu  efektywności
energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. z 2012 poz. 962). 
b) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
form  audytu  energetycznego  oraz  części  audytu  remontowego,  wzorów  kart  audytów,  a  także
algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. Nr 43, poz. 346 ze
zm.) 
c)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  3  września  2015  r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części 
audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1606). 
3.2. Wykonawca oświadcza, że opracowany audyt energetyczny będzie kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć. 
3.3. Zadania 2 (Projektu) zgodnie z: 
a) kryteriami dotyczącymi  efektywności  energetycznej  ujęte w Dyrektywie 2012/27/UE z dnia 25
października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej (...), 
b) kryteriami dotyczącymi efektywności energetycznej ujęte w Dyrektywie 2006/32/WE w sprawie
efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, 
c) Ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 1409 z późniejszymi
zmianami), 
d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1422), 
oraz musi być zgodna z obowiązującymi przepisami w tym w szczególności: 
e) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r. poz. 462 z
późn. zm.), 
f) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 26.06.2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim
powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.
U. z 2012 r. poz.739 z późn. zm.), 
g) Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (t.j. Dz. U.
z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm). 



3.4.  Wykonana  dokumentacja  kosztorysowa  (kosztorys  inwestorski,  przedmiary)  musi  być
opracowana zgodnie z: 
a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 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). 
3.5. Wykonawca zobowiązuje się zaopatrzyć dokumentację projektową – dalej Projekt - w pisemne
oświadczenie, że została wykonana zgodnie z niniejszą umową, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć. 
4.  W związku z tym, że dokumentacja projektowa będąca przedmiotem umowy będzie stanowiła
podstawę  opracowania  SIWZ w późniejszym postępowaniu  przetargowym na wybór  wykonawcy
robót  budowlanych dla  w/w zadania,  Wykonawca zobowiązuje się  do sporządzenia jej  zgodnie z
wymaganiami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (t.j. Dz.
U. z 2015 r.,  poz. 2164 z późn. zm). W trakcie postępowania przetargowego na wykonanie robót
budowlanych  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  udzielania  odpowiedzi  na  pytania  skierowane  do
Zamawiającego dotyczące zapisów dokumentacji projektowej. 
5. Wykonana dokumentacja winna posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia wymagane
przepisami prawa. 
6.  Dokumentacja wykonawcza (projektowa)  i  jej  uszczegółowienie winne pozwalać  na określenie
dokładnego sposobu wykonania i  zakresu prac budowlano- instalacyjnych oraz dokonania odbioru
wykonanych robót. 
7. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a) wizja lokalna obiektu szpitala i szczegółowe zapoznanie się z terenem inwestycji; 
b)  wykonanie  inwentaryzacji  budowlanej  oraz  sporządzenie  inwentaryzacji  instalacji  w  zakresie
koniecznym do właściwego wykonania projektu; 
c) sporządzenie mapy do celów projektowych; 
d) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, odstępstw itp.; 
e) sporządzenie innych opracowań, niezbędnych z punktu widzenia kompletności dokumentacji pod
kątem uzyskania decyzji  organów administracji  państwowej  i  samorządowej czy innych jednostek
branżowych uzgadniających dokumentację; 
f)  wykonanie  koncepcji  kompleksowej  modernizacja  energetycznej  budynków  (  w  tym sposobu
ocieplenia ścian zewnętrznych i kolorystyki elewacji) i uzyskanie jej akceptacji przez Zamawiającego
przed wykonaniem projektu budowlanego i projektów wykonawczych 
g) wykonanie kompletnego projektu budowlanego 
h)  złożenie  kompletnego  wniosku o  pozwolenie  na  budowę  (lub  zgłoszenie  na  wykonanie  robót
budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę) 
i)  wykonanie  kompletnych  projektów  wykonawczych  branżowych  jeżeli  stopień  złożoności
projektowanych robót będzie tego wymagał; 
j) wykonanie przedmiarów i kosztorysów budowlanych, ZZK; 
k) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla wszystkich branż 
l) sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót na podstawie
sporządzonej  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  na  podstawie  osobnej  umowy podpisanej  z
zamawiającym w momencie rozpoczęcia realizacji inwestycji. 
8.  Zamawiający  przewiduje,  że  czas  od  przekazania  dokumentacji  projektowej  do  rozpoczęcia
realizacji obiektu na podstawie tej dokumentacji może wynieść do 2 lat. 
9.  Wykonawca  oświadcza,  że  ponosi  pełną  odpowiedzialność  odszkodowawczą  wobec
Zamawiającego za wykonane prace, w tym także za ich kompletność i przydatność do wykorzystania. 
10. Okres rękojmi za wady fizyczne wynosi 5 lat liczonych od dnia odebrania opracowania zgodnie z
§ 5 ust. 5 i ust. 7. 
11.  Zgłoszone  wady  Wykonawca  usunie  w  terminie  3  dni  roboczych  od  daty  powiadomienia
Wykonawcy o ich zaistnieniu. 



12. Wykonawca zobowiązuje się  do wykorzystania informacji  i  dokumentacji  przekazanych przez
Zamawiającego  wyłącznie  dla  potrzeb  realizacji  niniejszej  umowy  i  nie będą  publikowane  lub
ujawniane przez Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
13. Za braki, błędy i wady oraz niezgodność z umową wykonanego przedmiotu umowy Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność przewidzianą Kodeksem Cywilnym i niniejszą umową. 

§4.
1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się : 
1.1.  wykonanie  audytu  energetycznego  –  do  60  dni  od  dnia  podpisania  umowy  tj.  do  dnia
…………… 2017r. 
1.2.  wykonanie pełno branżowej dokumentacji  projektowo – kosztorysowej  –  do 60 dni  od dnia
podpisania umowy tj. do dnia  …………… 2017r. 
2.  Za  termin  wykonania  zamówienia  będącego  przedmiotem niniejszej  umowy  uważa  się  dzień
złożenia kompletnej i prawidłowej dokumentacji projektowej.

§ 5.
1.  Miejscem odbioru  dokumentacji  będącej  przedmiotem umowy dla  Zadania 1  i  Zadania  2 jest
siedziba Zamawiającego. 
2. Zamawiający dokona odbioru wykonanej dokumentacji dla Zadania 1 i Zadania 2 w terminie 3 dni,
licząc od dnia zawiadomienia go o jej wykonaniu i gotowości do jego przekazania. 
3. Wykonawca wyda Zamawiającemu w terminie określonym w §4 ust.1 pkt 1.1. opracowanie dla
Zadania 1 -Audyt energetyczny wykonany w 5 egzemplarzach w formie pisemnej w języku polskim
oraz w formie elektronicznej zapisanej na płycie CD przy użyciu programów ogólnodostępnych (np.
AutoCad). 
4.  Wszystkie  pisemne  egzemplarze  audytu  energetycznego  oraz  załączniki  zostaną  wykonane  w
formacie A-4 w sposób uniemożliwiający jego zdekompletowanie oraz winny być ponumerowane. 
5.  Potwierdzeniem dokonania odbioru audytu energetycznego będzie podpisanie przez obie strony
częściowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 
6.  Wykonawca  wyda  Zamawiającemu w terminie  określonym w §4 ust.  1  pkt  1.2.dokumentację

projektową na Zadanie 2 - wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej w
formie papierowej oraz elektronicznej, w następującej ilości egzemplarzy: 
a. Projekt budowlany – 7 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie CD, 
b. Projekt wykonawczy - 4 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie CD, 
c. Kosztorys inwestorski – 4 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie CD, 
d. Przedmiar robót – 4 egz. w wersji papierowej + 2 egz. na płycie CD, 
e. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. w wersji papierowej + 2
egz. na płycie CD. 
6.1. Na płytach CD należy przygotować: 
a. Dokumentację rysunkową z Projektu budowlanego i wykonawczego w wersji elektronicznej należy
przygotować w formacie „.PDF“ oraz „.DWG“, 
b. STWiORB oraz opisy do dokumentacji w wersji „PDF” oraz „DOC” 
c. Kosztorysy inwestorskie , przedmiary należy przygotować w formacie „.PDF“ oraz „.ATH“ 
7. Potwierdzeniem dokonania odbioru dokumentacji projektowej będzie podpisanie przez obie strony
końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na budowę w
imieniu Zamawiającego. Zamawiający wyda w tym celu Wykonawcy stosowne pełnomocnictwo. 



§ 6.
1.  Z  tytułu  wykonania  umowy  Wykonawcy  przysługuje  wynagrodzenie  ryczałtowe  (zgodnie  z
załącznikiem nr 1 będącym integralną częścią umowy): 

-kwoty netto: ..................... zł (słownie netto: ………………………… 00/100zł) 
-kwoty brutto: .................... zł (słownie brutto: …………………………00/100zł) 
w tym podatek VAT 23%. 
3.  Wynagrodzenie za wykonany audyt  energetyczny oraz dokumentację  projektową  będzie płatne
jednorazowo przelewem na konto Wykonawcy prowadzonym w banku …………… o nr……… w
terminie do 60 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
4. Postawą wystawienia faktury VAT, o której mowa w ust. 2 jest protokół, o którym mowa w § 5 ust.
7. 
5.  Wynagrodzenie  określone  w  ust.1  zawiera  wszystkie  koszty  materiałowe  i inne  związane  z
wykonaniem przedmiotu umowy i obejmuje wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich. 
6.  Wynagrodzenie  za  przedmiot  umowy nie  może wzrosnąć  z  uwagi  na  błędy popełnione  przez
Wykonawcę przy ustalaniu wynagrodzenia. 
7.  Kwota  określona  w  ust.1  może  ulec  zmniejszeniu  z  tytułu  niewykonania  pełnego  zakresu
przedmiotu  umowy  lub  potrąceń  za  niedotrzymanie  terminu  realizacji  lub  innych  zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 
8. Za dzień realizacji płatności uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 
10. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP 6871640438
11. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT i posiada NIP ………………………. 

§ 7.
1. Przedmiot umowy stanowi „utwór” w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
i  prawach pokrewnych  (  t.  jednolity  Dz.  U.  Z  2006 roku  nr  90  poz.  631  )  i  podlega ochronie
przewidzianej w tych przepisach. 
2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy nastąpi w dniu odbioru przez 
Zamawiającego przedmiotu umowy na podstawie protokołów o których mowa w § 5 ust.5 i ust.7 
1. Z datą odbioru przedmiotu umowy Zamawiający nabywa w ramach łącznego wynagrodzenia, o
którym mowa w § 7 autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy, w tym prawa na wykonanie
zależnego prawa autorskiego w następującym zakresie: 
a. używania przedmiotu umowy na zasadach i według dowolnego uznania Zamawiającego, w każdej
formie pisemnej lub zapisu elektronicznego znanego w chwili nabycia powyższych praw autorskich. 
b. wykorzystywania i rozpowszechniania przedmiotu umowy w całości lub części osobom trzecim w
dowolnej formie w szczególności podmiotom powiązanym ze Szpitalem 
c. utrwalania i zwielokrotniania całości opracowania lub jego części – wytwarzanie egzemplarzy w
formie papierowej i cyfrowej; 
d. obrotu oryginałem lub kopiami, na których opracowanie zostało utrwalone, tj. wprowadzenie do
obrotu, użyczenie, najem, publiczny pokaz oryginału lub kopii; 
e. modyfikacji przedmiotu umowy; 
- W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości na Zamawiającego przechodzą wszelkie autorskie prawa
majątkowe do przedmiotu umowy znane w chwili ich przenoszenia. 
2. Zamawiający w pierwszej kolejności wystąpi do Wykonawcy o modyfikację przedmiotu umowy, a
w razie odmowy Wykonawcy, ma prawo zlecić taką modyfikację innej osobie. 
3.  Wykonawca  oświadcza,  że  osoby  trzecie  nie  uzyskały  ani  nie  uzyskają  autorskich  praw
majątkowych do przedmiotu umowy 
4.  Wykonawca  ponosi  wyłączną  odpowiedzialność  za  wszelkie  roszczenia  osób  trzecich  z  tytułu
naruszenia przez niego cudzych praw autorskich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.



§ 8.
1. Strony ustalają, że zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę, Wykonawca zleci podwykonawcom
następujący zakres czynności: 
a) ....................................... 
b) ........................................ 

wykonanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………… 
2. Wykonawca odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania
osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje. 

§ 9.
1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy ze strony Wykonawcy wyznacza
się : 
a.  dla  Zadania  1  ……………….........................  tel.  ..............................  nr  posiadanych uprawnień
…………………………. 
b.  dla  Zadania  2  ………………………………  tel.  …………………  nr  posiadanych  uprawnień
…………………………. 

2.  Koordynatorem  w  zakresie  realizacji  obowiązków  umownych  ze  strony  Zamawiającego
jest ........................................ tel. ..................................... 

§ 10.
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

1)  rozwiązania  lub  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  wskutek  okoliczności,  za  które
odpowiada Wykonawca - w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6
ust. 1. 
2) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z terminem określonym w § 4 ust. 1pkt 1 lub
pkt 2 (odpowiednio do rodzaju dokumentacji) za każdy dzień opóźnienia w wysokości 1% (słownie :
jeden procent) - wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1.
2.  Powyższe  kary  umowne  nie  wyłączają  możliwości  dochodzenia  przez  Zamawiającego
odszkodowania przewyższającego ich wysokość aż do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 
3. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

§ 11.
1. Zamawiający może odstąpić  od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych. 
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i  jest skuteczne z
chwilą  doręczenia  go  Wykonawcy,  zaś  w  przypadku  odmowy  przyjęcia  pisma  lub  nie  podjęcia
korespondencji wysłanej na adres Wykonawcy po upływie 7 dni od dnia , w którym Wykonawca mógł
zapoznać się z treścią pisma. 

§12.
1.  Niezależnie  od  uprawnienia  do  odstąpienia  od  umowy  przysługującego  Zamawiającemu  na
podstawie  przepisów  Kodeksu  cywilnego,  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  rozwiązania
umowy w całości lub części ze skutkiem natychmiastowym, od chwili  zaistnienia którejkolwiek z
następujących okoliczności: 
a) dostarczenia opracowania stanowiącego audyt energetyczny, który nie zapewnia Zamawiającemu
uzyskanie zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię o co najmniej 25%; 
b)  dostarczenia  dokumentacji  projektowej  nie  odpowiadającej  wymaganiom  zawartym  w
zaakceptowanym przez Zamawiającego opracowaniu audytu energetycznego; 
c) opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy określonego w § 4 ust. 1 pkt 2 przekraczającego 10 dni; 



2. Rozwiązanie umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i jest skuteczne z chwilą
doręczenia  go  Wykonawcy,  zaś  w  przypadku  odmowy  przyjęcia  pisma  lub  nie  podjęcia
korespondencji wysłanej na adres Wykonawcy po upływie 7 dni od dnia , w którym Wykonawca mógł
zapoznać się z treścią pisma. 

§13.
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do zawartej umowy, zgodnie z
art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do treści oferty. 

2. Warunki zmiany: 
a.  istotne  błędy  pisarskie  w  treści  umowy  (np.  w  opisie  przedmiotu  umowy,  w  wysokości
wynagrodzenia kwotowo lub słownie), 
b.  wprowadzenie  lub  zmiana  podwykonawcy  lub  zmiana  zakresu  realizacji  zamówienia  przez
podwykonawcę, na pisemny wniosek Wykonawcy- jeśli dotyczy, 
c. brak środków na realizację zadania lub wystąpienie innych nie przewidzianych przyczyn, z powodu
których  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  ostatecznego  terminu  realizacji  przedmiotu
umowy lub rezygnacji z realizacji części lub całości zadania, 
d. zmiany sposobu/zasad dokonywania rozliczeń i płatności, zmiana płatnika. 
e.  zmiana  terminu  realizacji  na  pisemny  wniosek  Wykonawcy  i  uzyskaniu  pisemnej  zgody
Zamawiającego, 
f. zmiany wynagrodzenia na skutek niewykonania pełnego zakresu przedmiotu umowy; 
g.  zmiana  wynagrodzenia  na  skutek  wprowadzenia  przez  Wykonawcę  programu  rabatowego
(promocji); 
3. Wszelkie uzupełnienia i zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci
aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 4 . 
4.  Strony  niezwłocznie  pisemnie  informują  o  zmianach  danych  ujawnionych  w  rejestrze
przedsiębiorców Zamawiającego lub Wykonawcy. 

§ 14.
1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady dokumentacji  projektowej
zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie, a w szczególności
jeżeli  rozwiązania  są  niezgodne  z  parametrami  ustalonymi  w  normach  i  przepisach  techniczno-
budowlanych. 
2. Zamawiającemu, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową przysługuje prawo: 
a. żądania bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy (nie dłuższym niż 7 dni)
bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, 
a. obniżenia wynagrodzenia, 
b.  odstąpienia  od  umowy,  jeżeli  wady  dokumentacji  uniemożliwiają  realizację  inwestycji  na  jej
podstawie. 
3.  Uprawnienia Zamawiającego z  tytułu  rękojmi  za  wady dokumentacji  projektowej  wygasają  w
stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi
za wady obiektów lub robót wykonanych na podstawie tego projektu, lecz nie wcześniej niż 5 lat od
dnia protokolarnego przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu. 
4. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi za wady Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od
Wykonawcy  naprawienia  szkody  powstałej  wskutek  nie  osiągnięcia  w  zrealizowanych  obiektach
parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 
5.  Wykonawca  może  uwolnić  się  od  odpowiedzialności  z  tytułu  rękojmi  za  wady dokumentacji
projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej według
wskazówek Zamawiającego, które Wykonawca zakwestionował i uprzedził na piśmie Zamawiającego
o przewidywanych skutkach zastosowania się do tych wskazówek. 



§ 15.
W części nieuregulowanej niniejszą  umową  mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przepisy prawa budowlanego. 

§ 16.
1. Spory wynikające z umowy będzie rozstrzygać Sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego. 
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

§ 17.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY: 


