
Zespół Szkół nr 8         Szczecin, 26.10.2017 r. 
ul. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin 
tel. + 48 91 4337240 

Zapytanie ofertowe o cenę 2/10/2017 
(dotyczy wykonania dokumentacji technicznej oraz przeprowadzenie prac rozbiórkowych zadaszenia nad 

wejściem do nowego budynku Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie) 
    
I. ZAMAWIAJĄCY  

Zespół Szkół nr 8 
al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin 
NIP: 852-18-73-456 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest:  

 Wykonanie dokumentacji technicznej niezbędnej do przeprowadzenia prac rozbiórkowych zadaszenia 
wejścia do nowego budynku wraz z dwoma filarami podpierającymi, 

 Zabezpieczenie schodów przed ewentualnymi uszkodzeniami, 

 Przeprowadzenie prac rozbiórkowych płyty żelbetonowej zadaszenia wejścia, 

 Usunięcie słupów zadaszenia, 

 Utylizacja odpadów pozostałych po rozbiórce zadaszenia, 

 Uzupełnienie braków w elewacji budynku powstałych w wyniku rozbiórki zadaszenia. 
Usługi stanowiące przedmiot niniejszego zapytania ofertowego muszą być wykonane zgodnie z przepisami 

prawa przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz obiektem, którego dotyczy 

zapytanie ofertowe przed określeniem ostatecznej ceny za wykonanie zadania. 
Cena netto/brutto oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, tj.: materiałów, 

sprzętu, transportu oraz robocizny. 
Zamawiający dopuszcza rozdzielność złożenia oferty osobno na: 

 Dokumentację techniczną 

 Wykonanie prac rozbiórkowych. 
Załącznik niniejszego zapytania stanowi „Protokół z wizji lokalnej” 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 20 grudnia 2017 r 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 
 Oferta powinna być: 
 - opatrzona pieczątką firmową, a w przypadku wersji elektronicznej posiadać nagłówek firmowy, 
 - zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, 

- określać kwotę netto/brutto wykonania całości zamówienia z wyszczególnieniem 
poszczególnych/samodzielnych elementów 

 - podpisana przez wykonawcę.  
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: kierownik@zs8.szczecin.pl , 
faksem na nr: 91 43 43 721,  poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: al. 3 Maja 1a, 70-214 
Szczecin do dnia 10.11.2017 r.  

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  14.11.2017 r. a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie 
ogłoszony o godzinie 15:00 w siedzibie Zespołu Szkół nr 8. 

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych 

ofert. 
VI. OCENA OFERT 
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium ceny 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej 
znajdującej się pod adresem www.zs8.szczecin.pl 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE 
Zapoznanie się z obiektem, którego dotyczy zapytanie ofertowe, możliwe po uprzednim umówieniu się telefonicznie  
– 91 4337240  
Dodatkowych informacji udziela Jakub Pleskacz pod numerem telefonu 91 4337240 oraz adresem email: 
kierownik@zs8.szczecin.pl 
 

Załączniki: 
Protokół z wizji lokalnej 
Wzór umowy na prace projektowe 
Wzór umowy na prace budowlane 
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U M O W A z dnia ____________________________________    egzemplarz nr ……… 

 

nr ………………………………………..……….. 

zawarta w Szczecinie pomiędzy: 

 

 

Gminą Miasto Szczecin – Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie ul. 3 Maja 1a 70-214 Szczecin, NIP: 852-18-

73-456, REGON:000221267 reprezentowaną przez Ewę Kupidłowską – Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w 

Szczecinie, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.494.2014.AW z 

dnia 01.09.2014 r 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………………………………  

zwaną dalej Wykonawcą 

 
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt 1 
załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta Szczecina z dnia 28 lipca 2016 r. w 
sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji Przetargowej Urzędu Miasta 
Szczecin  

 

I. Postanowienia Ogólne 

 
 § 1  

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy pod nazwą:  

Opracowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar robót i 

informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, kosztorysu inwestorskiego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę albo 

zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę dla zadania pod nazwą: ,, Wykonania 

dokumentacji technicznej prac rozbiórkowych zadaszenia nad wejściem do nowego budynku 

Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie ” oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w zaproszeniu z dnia …………... roku  

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy oraz ofercie cenowej, stanowiącej załącznik nr 2 

do umowy. 

 

2. Zakres rzeczowy umowy stanowi: 

1) Etap I - wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji obejmującej:  

a) opracowanie danych wyjściowych w zakresie niezbędnym do poprawnego wykonania i 
użytkowania przedmiotu umowy, w tym: uzyskanie w imieniu Zamawiającego dokumentów 
potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 
przepisów, uzyskanie kopii mapy i opracowanie mapy do celów projektowych, 
inwentaryzacja obiektów w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 
technologicznych w zakresie niezbędnym do potrzeb przedmiotu umowy, uzyskanie w 



 2 

imieniu Zamawiającego wszelkich pozwoleń, warunków technicznych i realizacyjnych 
związanych z przyłączeniem do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 
cieplnych, energetycznych, gazowych w zakresie niezbędnym do potrzeb przedmiotu 
zamówienia i inne dane wyjściowe umożliwiające poprawne wykonanie przedmiotu 
zamówienia oraz poprawne wykonanie i użytkowanie przedmiotu zamówienia, 
 b) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego uwzględniającego wymagania 
przedstawionej i zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji. Projekt budowlany musi 
posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia oraz (w razie konieczności) zostać 
zatwierdzony przez właściwy organ administracji budowlanej (należy uzyskać na jego 
podstawie decyzję o pozwoleniu na budowę lub dokonać zgłoszenia robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę). Autor projektu budowlanego, w imieniu 
Zamawiającego, wystąpi o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłosi roboty nie 
wymagających pozwolenia na budowę.  
c)  sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na 
specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, 
d) opracowanie wielobranżowego projektu wykonawczego (wszystkie branże, w pełnym 
wymaganym przepisami zakresie branż). Projekt wykonawczy musi być kompletny z punktu 
widzenia celu, jakiemu ma służyć i ma zawierać niezbędne opisy i rysunki wykonawcze,  
e) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 
(wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami zakresie branż), 
f) sporządzenie przedmiarów robót (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami 
zakresie branż),  
g) sporządzenie kosztorysów inwestorskich (wszystkie branże w pełnym, wymaganym 
przepisami zakresie branż); kosztorysy inwestorskie należy wykonać w rozbiciu na działy.  
h) opracowanie zbiorczego zestawienia kosztów inwestycji, 
i) uwzględnienie wszelkich prac demontażowych, rozbiórkowych i odtworzeniowych oraz 
małą architekturę terenu objętego opracowaniem 

2) Etap II – sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona przy udziale osób posiadających niezbędne 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wymagane dla 

wykonania niniejszej umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością. 

2. Dokumentację należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym: 

1) ustawą z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332), 

2) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 z 

późn. zm.) 

3) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 

z późn. zm.). 

4) rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z 

późn. zm.). 

5) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późń. 

zm.). 
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6) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130,poz.1389 z późn. zm.).  

7) oraz innymi nie wymienionymi wyżej obowiązującymi przepisami prawa, a także warunkami 

pożarowymi, warunkami higienicznymi i zdrowotnymi, warunkami bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz ergonomii. 

3. Dokumentacja winna spełniać wymagania określone zapisami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, a jej treść winna być dostosowana do specyfiki i charakteru 

obiektu budowlanego oraz stopnia skomplikowania robót. 

4. Wykonawca ma obowiązek uzgadniania z Zamawiającym doboru materiałów i technologii oraz 

standardu wykończenia w rozwiązaniach projektowych.  

5. Dokumentacja wykonywana w ramach realizacji niniejszej umowy będzie podstawą do ogłoszenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w związku z tym jej kompletność, zawartość i 

szczegółowość powinna być wystarczająca dla tego celu. Szczegółowe specyfikacje techniczne 

powinny służyć do precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia.  

 

§ 3 

1. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 

przepisami dostarcza Wykonawca na swój koszt. 

2. Czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca wykonuje w imieniu Zamawiającego. 

    

§ 4 

1. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej w 

następującej ilości egzemplarzy:  

1)  projekt budowlany     - 5 egz. 

2) projekt wykonawczy     - 3 egz. 

3) informacja BIOZ     - 5 egz. 

4)  przedmiary robót    - 3 egz. 

5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  – 3 egz. 

6) kosztorysy inwestorskie (wszystkie wymagane branże)     - 3 egz. 

7) zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji    - 2 egz. 

2. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację także w wersji elektronicznej 

(zapis na płytach CD), niezabezpieczonej przed kopiowaniem, w następującej ilości egzemplarzy:  

1) projekt budowlany i wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 

przedmiar robót , na płycie CD w formacie *.pdf oraz dodatkowo przedmiar robót w formacie 

*prd w programie NORMA – 2 egz. 

2) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów w wersji elektronicznej na 

płycie CD w formacie *.pdf w formacie *.ath programu NORMA – 2 egz. 

  

    

 

 

§ 5 
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1. Jeżeli w wyniku wykonania usług objętych niniejszą umową powstanie utwór (utwory) w rozumieniu 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą miały do nich 

zastosowanie poniższe postanowienia. 

2. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 13 ust. 1 pkt 1 

umowy, całość autorskich praw majątkowych oraz własność utworu, w tym również prawo 

wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na dokonywanie wszelkich zmian całości 

lub części dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy, wynikających z aktualnych potrzeb 

Zamawiającego, a w tym i po wykonaniu niniejszej umowy oraz oświadcza, że jakiekolwiek zmiany 

wprowadzone w tym zakresie na zlecenie Zamawiającego nie stanowią naruszenia autorskich praw 

osobistych Wykonawcy, w szczególności prawa do integralności dokumentacji ani dóbr osobistych 

Wykonawcy.  

3. Z chwilą przekazania Zamawiającemu dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę w ramach 

przedmiotu niniejszej umowy i za wynagrodzeniem w niej przewidzianym (określonym w § 13 ust. 1 

pkt 1) na Zamawiającego przechodzą: 

1) prawo do wielokrotnego zastosowania dokumentacji lub jej części, 

2) własność oryginałów i kopii egzemplarzy opracowań wchodzących w skład dokumentacji wraz 

z nośnikami,  

3) prawo do rozporządzania i korzystania z przedmiotu umowy (w tym autorskimi prawami 

majątkowymi),  

w całości lub części, na rzecz dowolnych podmiotów, na wszystkich polach eksploatacji, o 

których mowa w pkt 9 poniżej, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy,  

4) wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także prawo 

tworzenia na podstawie przedmiotu umowy dokumentacji zamiennej według uznania 

Zamawiającego i przez wskazany przez niego podmiot, 

5) prawo do rozporządzania i korzystania z utworów zależnych stanowiących opracowanie 

dokumentacji, stworzonych przez Wykonawcę lub podmioty trzecie, na zlecenie 

Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9, 

6) prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie utworami zależnymi stanowiącymi 

opracowanie dokumentacji, stworzonymi przez Wykonawcę lub przez inne podmioty, na 

zlecenie Zamawiającego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w pkt 9, 

7) prawo udostępniania podmiotom trzecim celem prawidłowego wykonania prac na podstawie 

projektu, w tym pełnienia zastępczego nadzoru autorskiego oraz wykonywania dokumentacji 

zamiennej, 

8) prawo zamieszczania w całości lub w części w materiałach związanych z udzielaniem 

zamówienia publicznego i innych związanych z zawieraniem umów przez Zamawiającego, jak 

również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź wnioskach do instytucji 

finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego, 

9) autorskie prawa majątkowe na następujących polach eksploatacji:  

a) w zakresie używania, 

b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu, 

według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy, 

c) w zakresie tworzenia opracowań utworu, w szczególności tłumaczenia, przeróbki, adaptacji, 

według uznania Zamawiającego, bez potrzeby uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy, 

d) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - zwielokrotnianie dowolną techniką i 

utrwalanie dzieła zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego, w tym techniką drukarską, 
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reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym m.in. poprzez dyskietki, 

płyty CD/DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, poprzez druk oraz 

urządzenia elektroniczne, wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej; 

e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

f) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. e – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także 

publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp 

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie do sieci Internet; 

g) zamieszczanie w całości lub w części w materiałach służących do przeprowadzenia 

postępowania o udzielenia zamówienia publicznego i innych związanych z zawieraniem 

umów przez Zamawiającego, jak również we wnioskach do organów władzy publicznej bądź 

wnioskach do instytucji finansujących lub mogących finansować działalność Zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że przeniesienie ww. praw nastąpi z chwilą przekazania całości lub części 

dokumentacji, w całości i nieodwołalnie, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w 

terminie późniejszym. 

5. Wykonawca oświadcza i gwarantuje Zamawiającemu, że świadczenia wchodzące w zakres 

przedmiotu umowy nie naruszą żadnych praw patentowych, praw do znaków towarowych, praw 

autorskich ani innych praw własności intelektualnej i przemysłowych, które przysługują osobom 

trzecim. 

6. Jeżeli zostanie zgłoszone do którejkolwiek ze Stron roszczenie wynikające z tego, że przedmiot 

umowy narusza jakikolwiek istniejący patent, prawo autorskie, prawo do znaku towarowego lub inne 

prawo własności intelektualnej (w tym przemysłowej) Zamawiający niezwłocznie poinformuje o tym 

fakcie Wykonawcę jeżeli zgłoszenie zostało skierowane do Zamawiającego, a Wykonawca 

zobowiązany jest na swój koszt podjąć wszelkie działania mające na celu odparcie tego zarzutu 

chyba, że uzna iż zarzut jest zasadny. W tym ostatnim przypadku Wykonawca na swój koszt i ryzyko 

usunie wadę prawną przedmiotu umowy w sposób wskazany w ust. 8. 

7. W przypadku, gdy wytoczone zostanie przeciwko Zamawiającemu powództwo w związku z zarzutem 

naruszenia przez Wykonawcę praw własności intelektualnej (w tym własności przemysłowej) osób 

trzecich, Wykonawca jest zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o przystąpienie do 

postępowania w charakterze interwenienta ubocznego i do zwrócenia Zamawiającemu poniesionych 

przez niego kosztów procesu pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy o wytoczeniu 

powództwa w terminie umożliwiającym mu obronę. Zamawiający nie podejmie żadnych działań bez 

pisemnego zawiadomienia i przeprowadzenia z Wykonawcą konsultacji dotyczących dalszego 

postępowania. 

8. W przypadku wskazanym w ust. 6 Wykonawca niezwłocznie uzyska na własny koszt odpowiednie 

prawa własności intelektualnej (w tym przemysłowej) od osoby trzeciej lub niezwłocznie na swój 

koszt zastąpi albo zmodyfikuje odpowiednią część przedmiotu umowy lub całości przedmiotu umowy 

tak, aby nie naruszał on praw własności intelektualnej lub przemysłowej z zastrzeżeniem, że nie 

spowoduje to pogorszenia uzgodnionej w umowie funkcjonalności. Wykonawca pokryje niezbędne 

straty Zamawiającego powstałe w związku z dokonywaną modyfikacją przedmiotu umowy w całości. 

9. W przypadku powierzenia wykonania części przedmiotu umowy stanowiącego utwór w rozumieniu 

prawa autorskiego, Wykonawca zobowiązany jest, o ile nie nabędzie autorskich praw majątkowych 

do przedmiotu umowy w sposób pierwotny, do uzyskania praw autorskich majątkowych do utworów 

lub ich części w zakresie co najmniej tożsamym z ust. 1 – 3, oraz w zakresie odpowiadającym co 
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najmniej polom eksploatacji, o których mowa w ust. 3 pkt 9, na których prawa te przeniesie na 

Zamawiającego oraz do udokumentowania w sposób zgody z przepisami prawa przejścia tych praw. 

§ 6 

1. Wykonawca przystąpi do sprawowania nadzoru autorskiego, w zakresie, o którym mowa w art. 20 

ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) po 

otrzymaniu od Zamawiającego zawiadomienia o rozpoczęciu sprawowania nadzoru autorskiego.  

2. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust.1 Zamawiający określi datę rozpoczęcia sprawowania 

nadzoru autorskiego.  

3. Zamawiający dokona zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, w formie pisemnej, faxem lub pocztą 

elektroniczną. 

4. Zamawiający przewiduje zakończenie robót realizowanych na podstawie dokumentacji stanowiącej 

przedmiot niniejszej umowy do dnia 31 grudnia 2018r. Zamawiający przewiduje realizację robót 

budowlanych przez okres maksymalnie 14 miesięcy.  

5. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 2, zobowiązuje się do 

sprawowania nadzoru autorskiego od dnia, o którym mowa w ust. 2 do dnia zakończenia robót i 

przekazania obiektu do użytkowania. 

6. Wykonawca sprawując nadzór autorski jest obowiązany w szczególności do: 

1) kontroli zgodności realizacji projektu z dokumentacją w toku wykonywanych robót,  

2) wnioskowania o wprowadzenie zmian w dokumentacji,  

3) uzgadniania i oceny zasadności wprowadzenia zmian w stosunku do przewidzianych rozwiązań 

projektowych w dokumentacji, a zgłoszonych przez Zamawiającego, Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Wykonawcę robót w toku wykonywania robót,  

4) ścisłej współpracy z Zamawiającym, Inspektorem nadzoru inwestorskiego i Wykonawcą robót,  

5) pełnienia funkcji doradczej i konsultacyjnej wobec Zamawiającego w zakresie objętym 

dokumentacją, 

6) udziału w komisjach, spotkaniach organizowanych przez Wykonawcę robót, Inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiającego – po uprzednim wezwaniu przez Zamawiającego lub 

Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

7) udziału w sporządzaniu wniosków lub protokołów konieczności w sprawie wykonania robót 

zamiennych, dodatkowych, uzupełniających lub podobnych (w przypadku żądania 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego),  

8) opiniowania dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę robót (w przypadku żądania 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego),  

9) udziału w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót, po uprzednim wezwaniu przez 

Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego,  

10) sprawowania aktywnego nadzoru autorskiego, weryfikacji, opiniowania, doboru oraz koordynacji 

w zakresie szczegółowych rozwiązań wykonawczych,  

11) wykonywania dodatkowych opracowań projektowych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej 

realizacji projektu, 

12) przybycia na teren realizacji robót na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 

inwestorskiego; 

13) niezwłocznego, nie dłuższego niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia przekazania wezwania, 

udzielenia odpowiedzi na zgłoszone wątpliwości, a także udzielenia odpowiedzi odnośnie 

możliwości wprowadzenia rozwiązań uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych; jeżeli 
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odpowiedź będzie wymagała wpisu do dziennika robót (wewnętrznego). Wykonawca 

zobowiązany jest stawić się na terenie robót i jednocześnie z udzieleniem odpowiedzi dokonać 

wpisu w dzienniku robót (wewnętrznym); 

14) wykonywania czynności nadzoru poza terenem robót, jeżeli wynikać to będzie z potrzeb 

realizacji zadania. 

7. Podczas realizacji robót zmiany wprowadzone w ramach pełnienia nadzoru autorskiego przez 

Wykonawcę do dokumentacji projektowej będą w postaci: 

1) zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej; 

2) rysunków zamiennych lub szkiców, lub nowych projektów opatrzone datą, podpisem oraz 

informacją jaki element dokumentacji zastępują; 

3) protokołów lub notatek służbowych podpisywanych przez Strony w trakcie realizacji robót;  

4) wpisów do dziennika robót (wewnętrznego). 

8. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia dokumentacji projektowej wnoszone przez Wykonawcę jako 
uzupełnienie projektu, a wynikające z wadliwego opracowania dokumentacji, nie są nadzorem 
autorskim w rozumieniu niniejszej umowy. 

 

§ 7 

Zamawiający wyznacza Jakuba Pleskacz jako osobę upoważnioną do kontaktów w sprawach 

związanych z realizacją przedmiotu umowy.  

 

§ 8 

1. Warunki dostarczenia Zamawiającemu dokumentacji : 

 1) Wykonawca ma obowiązek przekazać protokolarnie Zamawiającemu dokumentację w formie 

pisemnej w ilości zgodnej z § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

2)  Wykonawca ma obowiązek przekazać protokolarnie Zamawiającemu dokumentację również w 

wersji elektronicznej w ilości zgodnej z § 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

3) Wykonawca ma obowiązek przedłożenia oświadczenia o kompletności dokumentacji we 

wszystkich wymaganych branżach oraz oświadczenia, że dokumentacja została wykonana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 

4) Jako miejsce przekazania dokumentacji przez Wykonawcę ustala się: Zespół Szkół nr 8, al.3 

maja 1a, 70-214 Szczecin. 

 

II. Prawa i obowiązki stron umowy 

§ 9 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) dokonanie odbioru przedmiotu umowy, 

2) wystawienie Wykonawcy stosownych upoważnień, w celu występowania przez Wykonawcę, w 

imieniu Zamawiającego do wszelkich władz, urzędów i instytucji dla uzyskiwania pozwoleń, 

uzgodnień, postanowień, decyzji itp.  

2. W trakcie wykonywania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo do kontroli stanu 

zaawansowania i prawidłowości realizacji przedmiotu umowy. 

§10 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 
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1) wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym umową terminie i przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje, 

2) stosowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

spełniających wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 

2016 poz. 1570 z późn. zm.) 

3) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

przepisami i sztuką budowlaną, 

2. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie 

dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. W tym celu Wykonawca zezwoli 

Zamawiającemu skontrolować lub zbadać, gromadzoną dokumentację dotyczącą wykonywania 

umowy oraz sporządzić z niej kopie zarówno podczas, jak i po wykonaniu usługi. 

3. Dokumenty otrzymane od Zamawiającego w trakcie trwania umowy Wykonawca zwróci 

Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

4. W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania realizowanego 

na podstawie projektu Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia pisemnej 

odpowiedzi na pytania oferentów, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dotyczące 

projektu oraz do uzupełnienia braków w tymże projekcie i w przedmiarach robót. 

5. Wykonawca jest zobowiązany w wykonywanej dokumentacji projektowej do opisania rozwiązań 

technologicznych i zastosowanych materiałów w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W dokumentacji projektowej nie mogą być 

wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie oraz źródła lub szczególne 

procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a 

także inne sformułowania, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję. W przypadku gdy jest to 

uzasadnione specyfiką zamówienia i brakiem możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań 

technologicznych oraz materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, Wykonawca może 

zastosować określenia wskazane w zdaniu poprzednim, pod warunkiem bezwzględnego 

zamieszczenia zapisu „lub równoważne”, wskazując jednocześnie na minimalne wymagania 

techniczne materiałów lub technologii równoważnych (opisy równoważności). W przypadku użycia 

nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnych procesów, 

które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także innych 

sformułowań, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję, Wykonawca powinien przedłożyć także 

pisemne uzasadnienie ich użycia.  

 

 

III. Terminy wykonania, odbiór końcowy przedmiotu umowy 

§ 11 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: 

1)  termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia – data zawarcia umowy,  

2) Termin wykonania projektu budowlanego na podstawie uzgodnionej koncepcji oraz złożenia 

kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę do właściwego organu administracji budowlanej - nie 

dłużej niż 20 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy, 

Przez termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę rozumie się okres liczony od dnia zawarcia umowy do dnia 
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złożenia w Urzędzie Miasta Szczecin, kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na 

budowę/zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Do terminu tego będzie 

zaliczony także okres od dnia dostarczenia Wykonawcy wezwania organu administracji 

budowlanej o uzupełnienie wniosków do dnia złożenia przez Wykonawcę w organie administracji 

budowlanej uzupełniających wnioski dokumentów,  

3) Termin dostarczenia Zamawiającemu 1 egz. ostatecznego projektu budowlanego w wersji 

papierowej i elektronicznej – nie dłużej niż 20 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia 

umowy. 

4) Termin dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej, w wersji papierowej 

i elektronicznej - nie dłużej niż 30 dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy, 

5) Termin dostarczenia Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę/zaświadczenia o braku 

sprzeciwu do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - nie dłużej niż 30 

dni kalendarzowych liczonych od dnia zawarcia umowy. 

6) sprawowanie nadzoru autorskiego – od dnia wezwania, o którym mowa w § 6 ust. 2 do dnia 

odbioru końcowego robót i przekazania do użytkowania 

2.  Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli 

Wykonawca opóźnia się z jej wykonaniem tak dalece, że nie jest możliwe wykonanie przedmiotu 

umowy w wyznaczonym terminie, przy czym odstąpienie powinno nastąpić w terminie 21 dni od 

momentu powstania przyczyny odstąpienia i winno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

 

1. Przedmiotem odbioru, w zakresie etapu I, będzie dokumentacja, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 

niniejszej umowy. 

2. Przez odbiór, o którym mowa w ust. 1, Strony rozumieją odbiór kompletnej dokumentacji technicznej 

wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę/zaświadczeniem o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, w formie pisemnego zawiadomienia, gotowość do odbioru, o 

którym mowa w ust. 1, przekazując jednocześnie przedmiot umowy zgodnie z § 8 ust. 1 umowy. 

Jako miejsce złożenia przez Wykonawcę zawiadomienia wraz z dokumentacją, ustala się siedzibę 

Zamawiającego (osobiście, dostarczone za pośrednictwem poczty). 

4. Zakończenie czynności odbioru przedmiotu umowy w zakresie etapu I, nastąpi na podstawie 

protokołu odbioru oraz złożenia oświadczenia Wykonawcy o kompletności dokumentacji. 

5. Odbiór realizacji przedmiotu umowy w zakresie etapu II, odbędzie się po zakończeniu robót i 

przekazaniu do użytkowania, co zostanie potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót, na 

podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy, podpisanego po zakończeniu 

pełnienia czynności nadzoru autorskiego, bez zastrzeżeń.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie sprawował nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 

ust. 2 pkt 2, z powodu braku zawiadomienia Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust.2, przyjmuje 

się, że protokół odbioru etapu I, będzie jednocześnie protokołem odbioru końcowego przedmiotu 

umowy.  

 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 13 
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

brutto ……………………. zł (słownie: ……………………………… groszy) zgodnie z ofertą cenową, 

stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, na które składa się: 

1) wynagrodzenie ryczałtowe za realizację etapu I w wysokości brutto ………………. zł (słownie: 

……………………………….. groszy ), 

2) wynagrodzenie ryczałtowe za realizację etapu II – Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór 

autorski bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego i obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym koszty wszelkich uzgodnień 

dokumentacji, pozwoleń, decyzji, warunków technicznych i realizacyjnych, uzgodnień dokumentacji 

z zainteresowanymi instytucjami oraz koszty sprawowania nadzoru autorskiego, w tym wszelkie 

koszty osobistego stawiennictwa na wezwanie Zamawiającego.  

3. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie prace, których rozmiarów lub kosztów prac 

nie można było przewidzieć w czasie zawierania umowy. 

4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenia za przeniesienie autorskich 

praw majątkowych, o których mowa w § 5. 

5. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, dokonać 

przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie sprawował nadzoru autorskiego, z powodu braku 

zawiadomienia Zamawiającego, o którym mowa w § 6 ust. 2, Wykonawcy nie przysługuje prawo do 

odszkodowania za szkody wynikłe w związku z nierealizowaniem przez Zamawiającego robót na 

podstawie dokumentacji, o której mowa w § 1 umowy. 

 

V. Warunki finansowania i rozliczenie stron 

§ 14 

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek. 

2. Protokół odbioru i oświadczenie Wykonawcy o kompletności dokumentacji, o których mowa w § 12 

ust. 4, wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę/zaświadczeniem o braku sprzeciwu do 

zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę - stanowią podstawę do wystawienia 

faktury za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie etapu I, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 zostanie Wykonawcy wypłacone po odbiorze 

przez Zamawiającego, poprawnie wykonanego przedmiotu umowy w zakresie etapu I oraz 

doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Płatnikiem faktury będzie Gmina Miasto Szczecin 

5. Zapłata nastąpi w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 

faktury. 

6. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7. Zamawiający oświadcza, że: 

 1) Upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktur bez podpisu Zamawiającego; 

  2) Płatnik posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 851 030 94 10 

8. Płatność nastąpi na rachunek Wykonawcy wskazany w dostarczonej fakturze. 

9. Każda zmiana siedziby Wykonawcy, rachunku bankowego oraz numerów NIP i REGON wymaga 

pisemnego informowania Zamawiającego. 

10. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny płatność faktury - w całości lub części – w 

przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z 
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niniejszej umowy. Wstrzymanie w tym przypadku wypłaty nie rodzi po stronie Zamawiającego 

opóźnienia i Wykonawcy nie przysługują odsetki z tego tytułu. 

 

VI. Rękojmia za wady 

§ 15 

1. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy wygasają z upływem 60 

miesięcy, licząc od dnia podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru 

dokumentacji. 

2.  Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi bez względu  

na wysokość związanych z tym kosztów. 

3.  O zaistniałych wadach Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie. 

4. Strony ustalają, że w przypadku wystąpienia wad w okresie rękojmi Wykonawca dokona ich 

usunięcia w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 

Jeżeli strony uznają, że usunięcie wad nie będzie możliwe w tym terminie Wykonawca ustali z 

Zamawiającym konkretny termin usunięcia wad – na tę okoliczność zostanie spisany protokół. 

5.  W związku z usunięciem wad Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego żadnymi kosztami 

wynikłymi z tego tytułu. 

 

VII .Ubezpieczenia 

§ 16 

1. Wykonawca w momencie podpisania umowy przedkłada Zamawiającemu polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności z zakresu projektowania, na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Polisa ubezpieczeniowa stanowi załącznik do umowy nr 3. Wykonawca oświadcza, że 

przedmiotowa polisa jest opłacona na co przedstawia dowód opłaty wymagalnej składki a treść 

polisy jest zgodna z treścią niniejszej umowy.  

2. Wraz z polisą, o której mowa w ust. 1, Wykonawca przedłożył oświadczenie o zobowiązaniu do 

kontynuowania ubezpieczenia na dotychczasowych warunkach przez cały okres pełnienia nadzoru 

autorskiego w trakcie realizacji inwestycji. 

3. W terminie 5 dni od przekazania zawiadomienia, o którym mowa w § 6 ust. 2, Wykonawca 

zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

prowadzonej działalności z zakresu projektowania, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 100 000 zł 

na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, wraz z dowodem opłacenia wymagalnej 

składki. 
4. W przypadku przedstawienia polis z okresem ubezpieczenia krótszym niż terminy realizacji 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do kontynuowania przedmiotowego ubezpieczenia 

lub zawarcia nowego ubezpieczenia w niezmniejszonym zakresie oraz przedstawienia potwierdzeń 

kontynuacji polisy wraz z dowodem opłaty wymagalnej składki, do czasu zakończenia realizacji 

zadania. 

5. Jeżeli wraz z polisami, o których mowa w ust. 1 lub 3 Wykonawca dostarczy dowód opłacenia 

składki nie w pełnej wysokości, lecz jedynie składki wymagalnej na dzień złożenia, ust. 4 powyżej 

stosuje się odpowiednio.  

6. W przypadku niewypełniania obowiązków, o których mowa w ust. 3 - 5 Zamawiającemu przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy albo jej wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.  
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VIII. Kary umowne 

§ 17 

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, 

na niżej opisanych zasadach.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, w wysokości 

1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust.1 pkt 1, liczonej za każdy 

dzień opóźnienia od dnia następnego, w którym upłynął wyznaczony termin wykonania 

przedmiotu umowy określony w § 11 ust. 1 pkt 4. 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, o którym mowa w 

§1 ust. 2 pkt 1 lub w okresie rękojmi za wady - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 13 ust.1 pkt 1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad, za każdą wadę odrębnie. 

3) za niewypełnienie któregokolwiek z obowiązków wynikającego z § 10 ust. 5 - w wysokości 1 % 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 13 ust. 1 pkt 1 za każde tego rodzaju 

naruszenie, 

4) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolwiek z obowiązków wynikających z tytułu 

sprawowania nadzoru autorskiego, z zastrzeżeniem pkt 5, – w wysokości 50 zł za każde 

zdarzenie, 

5) za opóźnienie w wykonywaniu jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z tytułu sprawowania 

nadzoru autorskiego, dla którego został wyznaczony termin w formie pisemnej, fax-em lub  

e-mailem – w wysokości 50 zł (słownie: pięćdziesięciu złotych);  liczone za każdy dzień 

opóźnienia, 

6) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 15% 

wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 1 pkt 1, 

7) za wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 500 zł  

(słownie: pięciuset złotych 00/100); 

3. W przypadku, gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego przekroczy zastrzeżone kary umowne, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego odszkodowania na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego. 

4. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 13 ust.1. 

5. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.  

 
§ 18 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub gdy dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez wyznaczenia terminu 

dodatkowego, w następujących sytuacjach:  

1) gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie rozpoczął prac projektowych, albo 

nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie;  

2) gdy Wykonawca opóźnia się bądź pozostaje w zwłoce z realizacją poszczególnych prac 

projektowych w sposób zagrażający terminowemu wykonaniu przedmiotu umowy.  

4. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem 

natychmiastowym, gdy Wykonawca nie podjął czynności sprawowania nadzoru autorskiego w 

wyznaczonym terminie lub, pomimo wezwania Zamawiającego, nie wykonuje obowiązków 

wynikających z tytułu zobowiązania do sprawowania nadzoru autorskiego lub wykonuje te 

obowiązki w sposób nienależyty.  

5. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia lub wypowiedzenia umowy w terminie 21 dni od 

dnia dowiedzenia się o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia/wypowiedzenia.  

 

IX. Postanowienia końcowe 

§ 19 

W sprawach nie uregulowanych w treści umowy mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

    

§ 20 

1. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany do umowy może 

inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, 

zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie.  

2. W przypadku, gdy roboty realizowane na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej 

umowy będą trwały dłużej niż przez okres wskazany w § 6 ust. 4, termin realizacji nadzoru 

autorskiego ulegnie odpowiedniemu przedłużeniu. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

roszczenie o wypłatę dodatkowego wynagrodzenia oraz roszczenia odszkodowawcze.  

3. Obecna lub przyszła nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy lub luka w 

umowie nie narusza skuteczności prawnej pozostałych postanowień. Nieskuteczne lub brakujące 

postanowienie należy zastąpić regulacją, która z uwzględnieniem ekonomicznych punktów 

widzenia, najbardziej odpowiada woli Stron wyrażonej przez tę umowę. 

 

§ 21 

1. Żadna ze Stron nie ma prawa przenieść jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony pod rygorem nieważności.  

2. Brak zawiadomienia o zmianie adresu skutkować będzie uznaniem, iż doręczenie pod ostatnio 

znany adres jest skuteczne.  

3. Wszelkie spory wynikłe przy stosowaniu umowy rozstrzygać będą Sądy powszechne właściwe 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 

r. o dostępie do informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w 

ww. ustawie. 

 

 

§ 22 

1. Załączniki do umowy stanowią: 
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a. Załącznik nr 1 – zapytanie ofertowe z dnia 25.04.2017r.; 

b. Załącznik nr 2 – oferta cenowa wykonawcy;  

c. Załącznik nr 3 – polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

 

§ 23 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: egzemplarz nr 1 i 2 dla 

Zamawiającego, egzemplarz nr 3 dla Wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 



Umowa nr 

 

zawarta w dniu w Szczecinie pomiędzy: 

Gminą Miasto Szczecin – Zespół Szkół nr 8 w Szczecinie ul. 3 Maja 1a 70-214 Szczecin, NIP: 852-18-73-456, 

REGON:000221267 reprezentowaną przez Ewę Kupidłowską – Dyrektora Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie, na 

podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta Szczecin nr WO-I.0052.1.494.2014.AW z dnia 01.09.2014 r zwaną 

dalej Zamawiającym lub Stroną zwaną dalej „Zamawiającym",  

a 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej „Wykonawcą" 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz na podstawie § 11 ust. 4 pkt I załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 303/16 Prezydenta Miasta 

Szczecina z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta Szczecin i jednostkach 

organizacyjnych Gminy Miasto Szczecin ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu Pracy Komisji 

Przetargowej Urzędu Miasta Szczecin. 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegające na wykonaniu prac remontowych dla 

zadania „Przeprowadzenie prac rozbiórkowych zadaszenia nad wejściem do nowego budynku 

Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie" jako przedmiot umowy. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z 

wymaganiami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty stanowiącym załącznik nr I do umowy 

oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

2. Zakres rzeczowy prac stanowiących przedmiot umowy określają: 

1) Zaproszenie do złożenia oferty z dnia ………………. 

2) Oferta Wykonawcy, której kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy; 

3) Przedmiar robót; 

§2 

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami dotyczącymi wykonania przedmiotu umowy, nie 

wnosi do nich uwag i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w całości z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, a także przy 

pomocy sprzętu będącego w jego dyspozycji, spełniających wymagania jakościowe i techniczne niezbędne 

dla realizacji prac objętych umową. 

 

§3 

Przedstawicielem Zamawiającego podczas realizacji prac objętych umową będzie: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

§4 

Przedstawicielem Wykonawcy podczas realizacji prac objętych umową będzie: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

§5 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi, bez udziału podwykonawców. 

 

II. Prawa i obowiązki stron umowy 

§6 

1. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu prowadzenia prac w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy; 

2) dokonanie odbioru końcowego wykonanych prac. 

2. Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) rozpoczęcie prac niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu terenu prowadzenia prac. 

2) przeprowadzenie niezbędnych prac przygotowawczych, 



3) zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac na terenie ZS nr 8 w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

trzecich ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, 

4) zapewnienie ochrony mienia ZS nr 8, w szczególności pod względem przeciwpożarowym, 

5) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i naprawa istniejących nawierzchni zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku działań związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

6) ścisła współpraca z dyrekcją ZS nr 8 w tym w zakresie realizacji; 

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych prac, wymagające wywozu, np. robót ziemnych będą 

stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w 

pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest 

on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest 

udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

 

§7 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy jeżeli: 

1) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac dłużej niż 7 dni od dnia przekazania terenu prowadzenia 

prac; 

2) przerwa w wykonywaniu prac trwa dłużej niż 7 dni, przy czym odstąpienie od umowy przez 

Zamawiającego powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia wystąpienia którejkolwiek z przyczyn. 

Odstąpienie powinno nastąpić w formie dokumentowej. 

2. Postanowienie ust.1 nie narusza prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów 

kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie opóźnienia się Wykonawcy z wykonywaniem 

przedmiotu umowy określonego w § 1 bez wyznaczania dodatkowego terminu. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają w szczególności 

następujące obowiązki: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi 

szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanych prac według stanu na dzień 

odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace i wykona niezbędne prace zabezpieczające w zakresie 

obustronnie uzgodnionym; 

3) Wykonawca zgłosi do odbioru prace przerwane i wykonane do dnia odstąpienia; 

4) Wykonawca na swój koszt, w terminie 14 dni od dnia odstąpienia, usunie z terenu wykonywania prac 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

 

III. Termin wykonania 

§8 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy nie może być dłuższy niż 20 dni liczonych od dnia przekazania terenu 

prowadzenia prac 

2. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

3. Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 1 uznaje się złożone przez Wykonawcę 

dyrekcji ZS nr 8 pisemne zgłoszenie o zakończeniu wszystkich prac i gotowości do odbioru, potwierdzone 

przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 

IV. Wynagrodzenie Wykonawcy 

§9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu na kwotę brutto 

…………………………………………………zł, łącznie z podatkiem VAT, zgodnie z ofertą Wykonawcy 

stanowiącą załącznik nr 2 do umowy. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego w 

rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy. 



3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie prace, których rozmiarów i kosztów nie można było 

przewidzieć w dniu zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania 

przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami. 

 

§10 

1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczki. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie nr konta 

bankowego, nr NIP oraz REGON. 

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

dokonać przelewu wierzytelności z niniejszej umowy na osobę trzecią. 

 

V. Warunki płatności 

§ 11 

1. Zamawiający przewiduje płatność jednorazową po wykonaniu w całości przedmiotu umowy. 

2. Podstawą zapłaty będzie faktura końcowa wystawiona przez Wykonawcę. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie potwierdzony przez Zamawiającego protokół odbioru 

końcowego stwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny, płatność faktury - w całości lub w części —w przypadku 

nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek z zobowiązań wynikających z umowy. W takim 

przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie. 

5. Termin płatności faktury końcowej wynosi 21 dni, licząc od daty doręczenia Płatnikowi prawidłowo 

wystawionej faktury. 

6. Płatności będą dokonywane na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

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

8. Faktury wystawiane przez Wykonawcę muszą zawierać następujące dane: 

 

Nabywca: Gmina Miasto Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, NIP 851-030-94-10.  

Płatnik: Zespół Szkół nr 8, al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin 

. 

9. Faktury należy doręczyć na adres Płatnika wskazany w ust. 8 

 

§12 

1. Po dokonaniu czynności, o których mowa w § 8 ust. 3 Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, w formie 

pisemnej, gotowość do odbioru końcowego. 

2. Zamawiający w najkrótszym możliwie terminie, ale nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia 

otrzymania zgłoszenia, rozpocznie czynności odbiorowe zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

3. Jeżeli w ustalonym, zgodnie z niniejszą umową, terminie Wykonawca nie zgłosi wykonanych prac do 

odbioru, to Zamawiający w celu zapewnienia wykonania umowy - może zlecić wykonanie prac innemu 

Wykonawcy, a kosztami za wykonane prace obciążyć Wykonawcę, który jest stroną niniejszej umowy. 

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru końcowego, zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy 

odbiorze wad. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadamiania Zamawiającego o usunięciu wad. 

6. Za datę odbioru końcowego przyjmuje się datę zakończenia czynności odbioru końcowego. 

7. W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru Zamawiającemu przysługuje 

prawo do samodzielnego dokonania odbioru i sporządzenia jednostronnego protokołu. 

8. W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole odbioru 

końcowego albo w wezwaniach do usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi 

Zamawiający, zachowując prawo do kary umownej, zastrzega sobie możliwość zlecenia innemu podmiotowi 

wykonania zastępczego, na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

VI. Rękojmia za wady i gwarancja 

§13 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy przez 

36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 



2. Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot 

umowy, na poniżej określonych warunkach: 

1) Termin udzielonej gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

końcowego. 

2) Gwarancja obejmuje odpowiedzialność z tytułu wad tkwiących w użytych materiałach i urządzeniach, 

w wadliwym wykonaniu prac oraz szkód powstałych w związku z wystąpieniem wady. 

3) Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień 

wynikających z gwarancji. 

4) W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni, 

licząc od dnia powiadomienia go o wadzie, na koszt własny. 

5) W przypadkach, gdy wada stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub jest szkodą o dużych 

rozmiarach Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zabezpieczenia miejsca wystąpienia 

wady w celu usunięcia zagrożeń lub niedopuszczenia do powiększenia się szkody. 

6) Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy w formie dokumentowej, a 

następnie w formie pisemnej potwierdza wystąpienie wady. Termin, o którym mowa w pkt 4, liczony 

jest od dnia przekazania powiadomienia w formie dokumentowej. 

7) W przypadku nie usunięcia wad we wskazanym terminie Zamawiający może usunąć wady na koszt i 

ryzyko Wykonawcy. 

8) Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

9) W wypadku gdy usunięcie wady będzie trwało dłużej niż 14 dni lub gdy ze względów 

technologicznych prace powinny być wykonane w innym terminie, należy termin ten uzgodnić z 

Zamawiającym. 

10) Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas usunięcia wady, jeżeli powiadomienie o wystąpieniu 

wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji. 

11) Sprawy związane z organizowaniem i egzekwowaniem usunięcia wad, które wystąpią w okresie 

gwarancji prowadzi dyrektor placówki. 

 

VII. Kary umowne 

§14 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie terminu określonego w § 8 ust. 1 w wysokości 0,3% kwoty wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia następnego po dniu, w którym upłynął 

wyznaczony termin wykonania przedmiotu umowy, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 

rękojmi za wady lub gwarancji, za każdą wadę lub usterkę, w wysokości 0,3 % kwoty wynagrodzenia 

umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia następnego po dniu, w którym upłynął 

wyznaczony termin na usunięcie wad lub usterek, 

3) za wykonanie przedmiotu w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji, o której mowa w § 1 

ust. 2, bez zgody Zamawiającego, w wysokości 1.000 zł za każdy taki przypadek, 

4) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. W przypadku poniesienia szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

 

VIII. Postanowienia końcowe 

§15 

1. W sprawach nieuregulowanych umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 



2. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany do umowy może inicjować 

zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności 

opis zmiany i jej uzasadnienie. 

3. Strony wskazują następujące osoby do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Umowy: 

1) ze strony Zamawiającego 

a) Jakub Pleskacz tel.: 91 4337240 e-mail: kierownik@zs8.szczecin.pl; 

2) 2) ze strony Wykonawcy 

a)  tel.   e-mail   

Zmiana osób, o których mowa powyżej, powinna być dokonana w formie dokumentowej i nie 

będzie traktowana jako zmiana Umowy. 

4. Strony zastrzegają następujące adresy dla doręczeń: 

1) Zamawiający : Zespół Szkół nr 8, al. 3 Maja 1a, 70-214 Szczecin, email: sekretariat@zs8.szczecin.pl 

2) Wykonawca:  , ul....., fax (. .), e-mail:   

5. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania w formie dokumentowej o każdej zmianie danych, o 

których mowa w ust. 4, pod rygorem uznania korespondencji przekazanej na ostatnio znany adres Stron za 

skutecznie doręczoną. 

6. Sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Integralną część urnowy stanowi zaproszenie do złożenia oferty, oferta Wykonawcy oraz dokumenty, o 

których mowa w § 1 ust. 2 

8. Niniejsza umowa stanowi informację publiczną w rozumieniu arii ustawy o dostępie do  

informacji publicznej i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ww. ustawie. 

9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy jeden 

egzemplarz dla Zamawiającego. 
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