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Umowa nr:  ……..…/0220/ZZM/2017 

 
zawarta w Łodzi w dniu …………2017 roku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie ……………………( art………….)  zgodnie z ustawą 
„Prawo zamówień publicznych” z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze 
zm.) pn. ……………………………………………………. znak sprawy ZZM.WOA.ZP.2510…...2017, w ramach 
zadania………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
pomiędzy:  
ZAMAWIAJĄCYM:  
Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź NIP 7250028902 - Zarząd Zieleni Miejskiej  
ul. Konstantynowska 8/10 94-303 Łódź , 
 w imieniu, którego działa: 
………………………………………………………… - …………………………………………………………………………………………. 
a 
WYKONAWCĄ: 
…………………………………………………………., zam. ………………………………………………………………………….. 
PESEL  ………………………………………….., prowadzącą/cym  działalność pod nazwą: 
……………………………………………………………………………………................................................ z siedzibą  
w  …………….……………………………………………………………………………, NIP …………………………………………, 
REGON …………........................,KRS ……………………………………………………. 
w imieniu, którego działa: 
………………………………………………………….. - …………………………………………………………………… 

 
§ 1 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: na mapie do celów projektowych 
dokumentację projektowo-kosztorysową, składającą się z projektów: budowalnego, wykonawczego  
i kosztorysów na: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zagospodarowanie 
zespołu komórek lokatorskich na terenie Pasażu Abramowskiego” działki nr 139/41 i 141/21 obręb 
S-8, zwaną dalej „dokumentacją projektowo-kosztorysową” wraz z uzyskaniem decyzji na 
prowadzenie robót, wszelkich niezbędnych uzgodnień, w tym z Miejskim Konserwatorem Zabytków 
oraz Biurem Architekta Miasta i  pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych 
zakresem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa obejmować winna m.in.: 
    1.1.opracowanie mapy do celów projektowych staraniem i na koszt Wykonawcy, 

1.2.przebudowę oraz zasypanie części komórek lokatorskich wraz ze zmianą funkcjonalno – 
użytkową w zakresie przekształcenia obszaru komórek na przestrzeń parkową i włączenie go 
do Pasażu Abramowskiego. 
1.3. zachowanie części komórek w stanie oryginalnym z przeznaczeniem na funkcję muzealno – 

wystawienniczą. 
1.4. opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów dla zakresu prac, o którym mowa  

w ust. 1 pkt. 1.1 - 1.3. 
2. Zakres prac, o którym mowa powyżej winien być opracowany  z uwzględnieniem : 

a) sporządzonej przez Biuro Architekta Miasta „Koncepcji zagospodarowania terenu komórek 
lokatorskich przy ul. Abramowskiego”  + pismo z dnia 16.03.2017 stanowiące  Załącznik nr 1.  

b) orzeczenia o stanie technicznym zespołu komórek lokatorskich zlokalizowanych  
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w Łodzi, w rejonie Pasażu im. Abramowskiego  - Załącznik nr 2 
c)  inwentaryzacji zieleni zlokalizowanej na terenie Pasażu Abramowskiego - Załącznik nr 3 

3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być uzgadniana na każdym etapie jej  realizacji 
z Zamawiającym oraz Miejskim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i Biurem Architekta Miasta 

4. Zamawiający przewiduje  możliwość ograniczenia zakresu prac. 
5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy podziału zakresu rzeczowego i kosztorysów na uzgodnione 

z Zamawiającym  etapy . 
6. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia  zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług  w trybie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych 
w zakresie  aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do: przygotowania i złożenia wniosku do Wydziału Architektury 
i Urbanistyki UMŁ oraz uzyskania decyzji na prowadzenie prac oraz reprezentowania 
Zamawiającego w zakresie udzielonych upoważnień w celu przeprowadzenia procedury uzyskania 
wymaganych uzgodnień, oraz  decyzji i pozwoleń różnych  podmiotów, w tym: decyzji  na  
prowadzenie prac czy  uzgodnień  z Miejskim Konserwatorem Zabytków oraz Biurem Architekta 
Miasta. 

8. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o której mowa w ust. 1 będzie stanowić opis 
przedmiotu zamówienia wykonania robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, wobec powyższego winna ona spełniać wymogi stawiane przez w/w ustawę,  
a w szczególności Zamawiający zastrzega, że dla określenia rodzajów poszczególnych produktów, 
materiałów czy urządzeń, bezwzględnie nie wolno w niej stosować nazw producentów ani nazw własnych 
produktów, a jedynie cechy funkcjonalne, opisy i charakterystyczne parametry  proponowanych 
rozwiązań z wyłączeniem przypadków, o których mowa w  ust. 5.  

9. Gdy w dokumentacji projektowej nie będzie można opisać rozwiązania projektowego bez 
wskazania pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy,  
o których mowa w art. 30 ust. 1 – 4 ustawy PZP, należy dodać zapis, że dopuszcza się oferowanie 
materiałów lub rozwiązań równoważnych.  

a. W każdym z takich przypadków Wykonawca zobowiązany jest doprecyzować zakres 
dopuszczalnej równoważności, w szczególności poprzez wskazanie najistotniejszych 
parametrów granicznych po spełnieniu których produkty, materiały, urządzenia czy 
technologie inne niż wskazane, mogą zostać uznane za równoważne. 

b.  W przypadku podawanych wymiarów Wykonawca winien bezwzględnie przewidzieć 
wielkość dopuszczalnych  odstępstw (tolerancji)  od zakładanych w dokumentacji 
parametrów.  

10. Zamawiający wymaga, aby w celu udowodnienia spełnienia warunków konkurencyjności,  
w osobnym dokumencie sporządzonym w formie wykazu, Wykonawca podał, w uzgodnieniu  
z Zamawiającym, co najmniej dwóch dostępnych na rynku  producentów/wykonawców, których 
wskazane produkty, materiały, urządzenia czy technologie spełniać będą wymogi ujęte  
w dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

11. Zgodnie z art. 30 ust. 8 pkt 1 PZP zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, by 
stosowane rozwiązania projektowe dostosowane były do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym 
zapewniały dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

 
 § 2 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami oraz środkami 
technicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania wynikających z niniejszej umowy 
obowiązków i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające 



 Załącznik nr 5 SIWZ  
 ZZM.WOA.ZP.2510.16.2017 

 

3 
 
Zarząd Zieleni Miejskiej w Łodzi  94-303 Łódź, ul. Konstantynowska 8/10                                                                                                                  
tel.:  42 632 75 09, 42 632 77 26, 42 632 75 79, fax: 42 632 92 90, e-mail: sekretariat@zzm.lodz.pl     
Pasaż Abramowskiego  - przebudowa - dokumentacja - ZZM.WOA.ZI.2510.2.4.2017 
 
 

 

mu wykonywanie tych obowiązków. 
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje n/wymienionymi projektantami realizującymi przedmiot  

niniejszej umowy  w następujących specjalnościach:  
………………………………………………………………………………………specjalność: konstrukcyjno-budowlana,  
nr uprawnień do projektowania …………………………………………, 
………………………………………………………………………………………………. specjalność: architektoniczna,  
nr uprawnień do projektowania …………………………………………, 
……………………………………………………………………………………………….specjalność: elektryczna,  
nr uprawnień do projektowania …………………………………………….., 

 
Kserokopie uprawnień do projektowania w/w projektantów oraz ważnych zaświadczeń o ich 
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego stanowi załącznik nr 4 do niniejszej 
umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość  zmiany projektantów, o których mowa w ust. 2, jakimi 
Wykonawca będzie dysponował i realizował przedmiot niniejszej umowy, w przypadku 
niemożności wykonywania przez nich powierzonych im czynności  jedynie w sytuacjach 
szczególnie uzasadnionych. 

4. Ewentualna zmiana projektanta  wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca 
zobowiązany jest, by projektant  zastępujący dotychczasową osobę dysponował co najmniej  
kwalifikacjami wymaganymi przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu oraz legitymował 
się co najmniej doświadczeniem, które było przedmiotem oceny  na etapie składania oferty nie 
mniejszym niż osoba zastępowana.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość wykonania 
przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość wykonania przedmiotu umowy  
oraz wszelkich danych przekazanych Zamawiającemu. 

7. Wykonawca odpowiada za zgodność rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej  z przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi Polskimi Normami.  

8. Wykonawca winien uzyskać w imieniu Zamawiającego: decyzję na prowadzenie prac oraz inne 
wymagane decyzje, w tym m.in. warunki zabudowy czy zgody od zarządców terenów  
nienależących do Zarządu Zieleni Miejskiej, a objętych zakresem dokumentacji projektowo-
kosztorysowej. 

9. Wykonawca winien zaopatrzyć dokumentację projektowo-kosztorysową w pisemne oświadczenie, 
że została wykonana zgodnie z zawartą umową, przepisami techniczno-budowlanymi, normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, oraz że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć.  

 
§ 3 

1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o której mowa w §1 winna być wykonana  
i dostarczona w wersji papierowej: 
a) projekt budowlany – 5 egzemplarzy 
b) projekt wykonawczy -  4 egzemplarze 
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – 4 egzemplarze, 
d)  przedmiar robót- 3 egzemplarze, 
e)  kosztorys inwestorski  sporządzony metodą szczegółową z tabelą elementów scalonych - 3 

egzemplarze, 
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i przekazane w wersji elektronicznej ( płyty CD) w wersji: edytowalnej, numerycznej (formaty 
plików np. AutoCad, DWG, ath) i nieedytowalnej (formaty plików: pdf, jpg,)- 3 sztuki. 

2.Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu mapę do celów projektowych  w wersji papierowej 
(3 egz.) i w wersji numerycznej na płycie CD -  (1 egz.). 

3. Pliki elektronicznej wersji  dokumentacji muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru. 

Jakość zeskanowanych lub wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć 

powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech oraz powinna nie przekraczać rzeczywistej 

rozdzielczości biurowych urządzeń do wyświetlania i powielania danych.  

Wersja elektroniczna powinna zawierać wersję edytowalną opracowania w formacie .doc 

(dokumenty tekstowe), .xls (arkusze kalkulacyjne), .dwg (rysunki) oraz wersję do odczytu. Pliki 

przeznaczone do odczytu winny być udostępniane w formacie .pdf, i winny być zoptymalizowane, 

rozdzielczość materiałów w postaci graficznej nie powinna przekraczać 150-200 dpi. Przedmiary  

i kosztorysy w wersji edytowalnej mogą znajdować się w formacie pliku edytowalnego programu 

kosztorysującego oraz xls., natomiast   w wersji do odczytu – w formacie pdf.  

4.  Płyta CD/DVD może zawierać więcej niż jedno opracowanie. 

5.  Forma papierowa dokumentacji musi być tożsama z wersją elektroniczną opracowania co do: 
ilości, tytułów, oznaczeń, treści  i kolejności 

 
§ 4 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o której mowa w §1  winna: 
1. spełniać wymagania Polskich Norm i przepisów oraz zasad wiedzy technicznej,  
2. zakładać technologie korzystne dla Zamawiającego pod względem technicznym 

i ekonomicznym, 
3. uwzględniać zalecenia Zamawiającego udzielane w trakcie wykonywania umowy, 
4. być trwale spięta w teczkach umożliwiających wpięcie do segregatora bądź umieszczona  

w oznaczonych przez Wykonawcę trwałych opakowaniach/pudełkach, być uporządkowana   
i opatrzona numeracją, zawierać szczegółowy spis treści zawierający informacje o zawartości 
danego opracowania i wykaz załączników. Zamawiający dopuszcza podział opracowania na 
tomy. 

§ 5 
Wykonawca  winien: 

1. Reprezentować Zamawiającego w zakresie udzielonych upoważnień w celu przeprowadzenia 
procedury i uzyskania przez Wykonawcę niezbędnych: warunków, uzgodnień, pozwoleń i 
decyzji różnych podmiotów, w tym: decyzji na prowadzenie prac z WUiA UMŁ czy  pozwolenia 
na prowadzenie prac od zarządców  terenów  nienależących do Zarządu Zieleni Miejskiej, a 
objętych zakresem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego uzgadniania z Zamawiającym szczegółów 
rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technicznych na każdym etapie wykonywania 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o której mowa w §1 umowy i na bieżąco uzyskiwać 
jego akceptację istotnych jej elementów. 

3. Dokonywać niezbędnych uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym   
z obowiązujących przepisów,  w tym  uzgodnień z Miejskim  Konserwatorem Zabytków  w Łodzi  oraz 
Biurem Architekta Miasta. 

4. Brać udział na każdym etapie realizacji umowy, w konsultacjach lub spotkaniach     
informacyjnych prowadzonych przez właściwe organy lub Zamawiającego w celu 
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merytorycznego  
i technicznego wsparcia Zamawiającego oraz  w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu o przedmiot Umowy, aż do zawarcia 
umowy z Wykonawcą . 

5. Przygotowywać dla Zamawiającego w terminach wskazanych przez niego  wyczerpujące  
i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz zarzuty dotyczące przedmiotu umowy  
np. w składanych środkach ochrony prawnej, składane przez Wykonawcę w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu  
o przedmiot umowy, aż do zawarcia umowy z Wykonawcą. 

6. Wprowadzać niezbędne uzupełnienia bądź korekty do opracowanej dokumentacji 
na każdym etapie, w tym: na etapie uzyskiwania uzgodnień czy procedowania uzyskania 
decyzji na prowadzenie prac oraz w czasie realizacji zakresu prac będących przedmiotem 
opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji. 

7. W ramach niniejszego wynagrodzenia  pełnić nadzór autorski do czasu zakończenia inwestycji 
realizowanej na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy. Zakres 
nadzoru autorskiego obejmować będzie: uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań 
zamiennych, których konieczność wprowadzenia będzie niezależna od uczestników w/w 
inwestycji, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań przyjętych w dokumentacji 
projektowej, wizyty Wykonawcy na budowie w celu przeprowadzania wizji lokalnej lub 
uczestnictwa w naradach roboczych umożliwiających przygotowanie Zamawiającemu 
propozycji najkorzystniejszych zamiennych  rozwiązań projektowych. Czynności nadzoru 
autorskiego dokumentowane będą: wpisem do dziennika budowy, pismem, adnotacją na 
rysunku lub  rysunkiem zamiennym. 

8. Posiadać polisę OC w zakresie prowadzonej działalności o wartości min. 100 000 zł, 
obejmującej cały okres związany z wykonaniem przedmiotu zamówienia – kserokopia polisy 
stanowi załącznik nr 5. 

 
§ 6 

1. Strony ustalają następujące terminy: 
a) wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej - do 85 dni od daty podpisania umowy, 
b) złożenia wniosku o wydanie decyzji na prowadzenie prac do WUiA UMŁ- w terminie do 2 dni 

od daty protokolarnego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowo-
kosztorysowej bez zastrzeżeń 

c) uzyskania decyzji na prowadzenie prac – do 35 dni od daty złożenia wniosku o jej wydanie, 
d) pełnienia nadzoru autorskiego – do 30.11.2017 roku. 

 
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu, o którym mowa w § 6 ust.1  w przypadkach 

niezawinionych przez Wykonawcę, w okolicznościach udokumentowanych przez niego, takich jak 
np.: 

a) przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień/warunków 
dokumentacji/decyzji  ( w zakresie ust.1 pkt.a , c) 

b) przedłużającej się realizacji prac objętych  nadzorem autorskim ( w zakresie ust.1 c).  
3. Termin określony w § 6 ust.1 pkt. a i c  może ulec wydłużeniu o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie zakresu prac przewidzianego niniejszą umową, o której mowa  
w ust. 2 pkt. a, b. Przyczyny i okres wydłużenia terminu wymagają wcześniejszego pisemnego 
uzasadnienia przez Wykonawcę i akceptacji Zamawiającego. 
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4. W przypadku zmiany terminu zakończenia realizacji prac budowlanych objętych zakresem 
przedmiotowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o czym Zamawiający powiadomi 
Wykonawcę, termin zakończenia określony w ust.1 pkt. c  ulega przedłużeniu do dnia 
bezusterkowego odbioru prac. Zmiana terminu nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

 
§ 7. 

1. Strony ustalają następujące zasady zatwierdzania i odbioru przedmiotu umowy: 
1.1. Nie później niż w terminie 8 dni przed upływem terminu określonego w § 6 ust 1  

pkt. a  Wykonawca doręczy Zamawiającemu ostateczną wersję dokumentacji, wstępnie 
uzgodnioną i zaakceptowaną przez niego na etapie jej przygotowywania co do szczegółów 
rozwiązań funkcjonalno-użytkowych i technicznych, wykonaną zgodnie z Umową, powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, celem jej 
zaopiniowania  pod względem merytorycznym i technicznym. Ponadto, Wykonawca zobowiązuje 
się do wykonania i przekazania przedmiotu Umowy w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć. Fakt ten zostanie potwierdzony  protokołem 
przekazania dokumentacji sporządzonym przez Zamawiającego. 

1.2. W terminie nie dłuższym niż pięć (5) dni od dnia doręczenia dokumentacji projektowo-
kosztorysowej Zamawiający przyjmie ją oraz podpisze sporządzony przez Zamawiającego 
protokół odbioru, stwierdzający odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez zastrzeżeń, 
albo doręczy Wykonawcy  listę swoich uwag i zastrzeżeń, w  tym te które mogą mieć  wpływ na 
uzyskanie decyzji na prowadzenie robót, wymagających poprawy i uzupełnienia. 

1.3. W terminie nie dłuższym niż trzy (3) dni Wykonawca uwzględni uwagi i zastrzeżenia 
Zamawiającego i doręczy Zamawiającemu poprawioną dokumentację projektowo-kosztorysową, 
a Zamawiający w terminie nie dłuższym niż pięć (5) dni dokona jej zatwierdzenia, o ile wszystkie 
jego uwagi i zastrzeżenia zostaną uwzględnione oraz sporządzi i przekaże Wykonawcy protokół 
odbioru, stwierdzający odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez zastrzeżeń. 

1.4.W przypadku braku uwzględnienia wszystkich uwag i zastrzeżeń Zamawiającego, Zamawiający  
w terminie, o którym mowa  w pkt. 1.3. ponownie zgłosi Wykonawcy listę uwag i zastrzeżeń. 
Wówczas Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia uwag i przekazania Zamawiającemu 
skorygowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie nie dłuższym niż trzy (3) dni. 

         a Zamawiający w terminie nie dłuższym niż pięć (5) dni dokona jej zatwierdzenia, o ile wszystkie 
jego uwagi i zastrzeżenia zostaną uwzględnione oraz sporządzi i przekaże Wykonawcy protokół 
odbioru, stwierdzający odbiór dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez zastrzeżeń. 

1.5. W przypadku gdyby zaszła  konieczność ponownego usunięcia uwag i zastrzeżeń odpowiednie 
zastosowanie mają zapisy ust. 1.4. 

1.6. Jeżeli Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez zastrzeżeń  
w terminie wynikającym z § 7 ust. 1.2 bądź  ust.1.3., przyjmuje się, że nie nastąpiło opóźnienie  
w wykonaniu przedmiotu umowy. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej bez zastrzeżeń w w/w terminach, przyjmuje się,  
że nastąpiło opóźnienie od dnia, w którym Wykonawca przekazał Zamawiającemu poprawioną  
dokumentację projektowo-kosztorysową, zgodnie z ust. 1.3. bądź 1.4. albo od dnia, w którym 
powinien był to uczynić; upoważnia to Zamawiającego do naliczenia kar umownych zgodnie  
z § 11 ust. 1pkt b. 

1.7.Termin odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez Zamawiającego rozpoczyna się  
w następnym dniu roboczym po dniu przekazania kompletnych materiałów w formie 
papierowej, a kończy w dniu roboczym potwierdzenia odbioru uwag i zastrzeżeń do materiałów - 
wg adresów doręczeń ustalonych w niniejszej umowie lub ich braku. Wyłącznie elektroniczna 
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forma przekazania przez Wykonawcę opracowanych materiałów nie będzie traktowana  
za skuteczne doręczenie do Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 
przekazywania uwag i zastrzeżeń także w formie elektronicznej. 

1.8. Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu usunięcia wad stwierdzonych 
przez Zamawiającego w przedstawionej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz 
wprowadzanie wszelkich zmian i uzupełnień. Czas wprowadzania zmian i uzupełnień oraz 
usuwania wad jest ryzykiem Wykonawcy, które wlicza się w termin realizacji  dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 

1.9. Potwierdzenie należytego wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowić będzie 
sporządzony przez Zamawiającego protokół odbioru potwierdzający brak uwag do 
opracowanych przez Wykonawcę projektów. W ww. protokole Strony określą wszystkie terminy, 
w których: Wykonawca przedłożył Zamawiającemu materiały do sprawdzenia/odbioru, terminy 
przekazania uwag, ponownego przekazania materiałów i inne daty niezbędne do ustalenia 
rzeczywistych terminów wykonania materiałów zgodnie z Umową oraz rzeczywisty termin ich 
odbioru. 

1.10.Sporządzony przez Zamawiającego protokół, o którym mowa w ust.1.2 bądź w ust. 1.9 
podpisany przez Strony oraz kserokopia potwierdzenia złożenia przez Wykonawcę wniosku  
o wydanie decyzji na prowadzenie robót, stanowi podstawę do wystawiania przez Wykonawcę 
faktury za wykonanie tej części umowy dla: 

 Nabywca: Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź  NIP 7250028902 
 Odbiorca:  Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Konstantynowska 8/10 94-303 Łódź. 

1.11. Potwierdzeniem wykonania  pozostałej części umowy są: 
        a) uzyskanie przez Zamawiającego decyzji na prowadzenie prac. Do ustalenia i rozliczenia  

terminowości wykonania tej części przedmiotu  umowy Strony uwzględniać będą datę 
wystawienia decyzji na prowadzenie prac. 

b) protokół podpisany przez Strony potwierdzający pełnienie przez Wykonawcę nadzoru   
autorskiego 

 
§ 8 

1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy w kwocie –………………………………….brutto 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………. złotych),  
w tym podatek VAT…………………………...zł, płatne w trzech transzach: 
a) I transza – w kwocie ………………………………brutto, w tym podatek VAT……………………..zł, 

stanowiącej   70 % w/w wynagrodzenia umownego płatna po podpisaniu przez Strony 
protokołu odbioru potwierdzającego brak uwag do opracowanej przez Wykonawcę 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i złożenie wniosku o wydanie decyzji na 
prowadzenie prac, 

b) II transza  - w kwocie……………………………brutto, w tym podatek VAT………………………zł 
stanowiącej 20% w/w wynagrodzenia umownego płatna po uzyskaniu decyzji na 
prowadzenie prac., 

c). III transza – w kwocie……………………….brutto, w tym podatek VAT…………………….zł, stanowiącej 
10% w/w wynagrodzenia umownego płatna po wykonaniu nadzoru autorskiego w 2017 roku. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 płatne będzie przelewem na konto wskazane na 
fakturach przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 
faktury. Adres do korespondencji: Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 
Łódź 

3. Faktura wpływająca  do Zarządu Zieleni Miejskiej powinna zawierać następujące dane: 
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Nabywca: Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź  NIP 7250028902 
Odbiorca:  Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Konstantynowska 8/10, 94-303 Łódź.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi 
maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego i nie ulega zwiększeniu w trakcie realizacji 
przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca oświadcza, że w wynagrodzeniu umownym, o którym mowa w ust. 1 uwzględnił 
wszelkie koszty i ryzyka, wynikające z wymagań określonych w Umowie, a w szczególności koszty 
ekspertyz, warunków technicznych, opinii, map, uzgodnień, konsultacji, procedur i decyzji 
administracyjnych niezbędnych do poprawnego opracowania przedmiotu Umowy. 

6. Wynagrodzenie umowne, o którym mowa w ust. 1, obejmuje również koszty i ryzyko Wykonawcy 
w zakresie dokonania niezbędnych zmian/uzupełnień w dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
wynikających z procedowania decyzji na prowadzenie prac.  

7. Wynagrodzenie opisane w ust. 1 zawiera wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich.  
8. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikającej  

z Umowy na osobę trzecią. 
 

§ 9 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

……………………………………………………………………………….. na kwotę …………………………zł słownie: 
……………………………………………………………………………………………………. złotych ……../100, co stanowi 
10 % wynagrodzenia umownego brutto dla całego zakresu prac. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70 % wniesionego zabezpieczenia 
zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całego przedmiotu umowy i uznania 
przez Zamawiającego usług za należycie wykonane.  

3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi  
30 % wysokości zabezpieczenia. 

4. Kwota, o której mowa w ust. 3, zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi 
za wady, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, w  którym winien  podać numer konta, 
na  które ma być ona zwrócona. 

 
§ 10 

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznego okresu gwarancji i rękojmi  za wady fizyczne  projektów 
wykonanych przez Wykonawcę, liczone od daty ich protokolarnego odbioru przez 
Zamawiającego. Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancji. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi  także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

3. Za wadę uznaje się: 
a)  niezdatność dokumentacji projektowo-kosztorysowej do określonego w umowie użytku ze 

względu na brak cech umożliwiających jej wykorzystanie lub ograniczenie możliwości 
wykorzystania w całości lub jakiejkolwiek części wchodzącej w skład przedmiotu niniejszej 
umowy, 

b) jawną lub ukrytą właściwość tkwiącą w dokumentacji, dokumentach, rozwiązaniach, ilościach 
przekazywanych przez Wykonawcę lub w jakimkolwiek ich elemencie (stanowiącym 
przedmiot niniejszej umowy), powodującą brak możliwości używania lub korzystania  
z dokumentacji projektowo-kosztorysowej lub jej części zgodnie z jego przeznaczeniem, 

c) niezgodność wykonania przedmiotu niniejszej umowy z: obowiązującymi przepisami prawa, 
normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, ustaleniami z Zamawiającym oraz 
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zobowiązaniami Wykonawcy zawartymi w niniejszej umowie, 
d) obniżenie stopnia użyteczności dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 
e) obniżenie jakości, trwałości lub inne uszkodzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

sytuację w której element przedmiotu niniejszej umowy nie stanowi własności Wykonawcy, 
f) sytuację w której przedmiot niniejszej umowy jest obciążony prawem lub prawami osób 

trzecich. 
g) inne nieprawidłowości, błędy, braki czy nieścisłości w dokumentacji projektowo-

kosztorysowej uniemożliwiające jej późniejsze wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.  
4. O wszelkich wadach przedmiotu niniejszej umowy dostrzeżonych przez Zamawiającego w okresie 

rękojmi i gwarancji, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich 
ujawnienia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wady projektów, dokonać  niezbędnych uzupełnień, 
braków, korekty stwierdzonych przez Zamawiającego w terminie wymaganym przez 
Zamawiającego tj. najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty ich zgłoszenia, w ramach 
wynagrodzenia ustalonego  w przedmiotowej umowie. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek, 
żądając jednocześnie wyznaczenia terminu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad lub 
usterek. 

7. Wyłącznie elektroniczna forma przekazania przez Wykonawcę poprawionych materiałów czy 
zawiadomienia o ich usunięciu nie będzie traktowana za skuteczne doręczenie do 
Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazywania uwag i zastrzeżeń także 
w formie elektronicznej. 

8. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych  
w okresie gwarancji, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko 
Wykonawcy oraz do naliczenia kar umownych. 

 
§ 11 

1. Zamawiający może naliczyć kary umowne w przypadku: 
a) opóźnienia w wykonaniu wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej czy w złożeniu 

wniosku o wydanie decyzji na prowadzenie prac w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt. a, za każdy dzień opóźnienia  
w wykonaniu zakresu prac, 

b) opóźnienia w  uzyskaniu decyzji na prowadzenie prac w wysokości 0,5% kwoty 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 pkt. b, za każdy dzień opóźnienia  
w wykonaniu zakresu prac, 

c) za nie usunięcie lub nieterminowe usunięcie wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej  
w okresie trwania umowy i rękojmi, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto,  
o którym mowa w § 8 ust.1 pkt. a, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

d) za nie usunięcie lub nieterminowe usunięcie wad dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
stwierdzonych w trakcie pozyskiwania decyzji na prowadzenie prac  w okresie trwania 
umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust.1 
pkt. b, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,  

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % 
wynagrodzenia umownego brutto dla całego zakresu prac, o którym mowa w § 8 ust. 1 
umowy. 

f) za niewywiązywanie się ze zobowiązań, o których mowa w  § 5 w wysokości  
300,00 zł, za każdy stwierdzony taki przypadek  
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2. Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych.  

3. Zamawiający ma prawo pobrać kwoty należne z tytułu naliczonych kar umownych  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§ 12 

1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 
1.1. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów  

w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie 
realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, 
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia I inne dokumenty powstałe przy realizacji 
Umowy oraz broszury, zwanych dalej utworami; 

1.2.zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek, 
streszczeń i adaptacji oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, 
streszczeniami i adaptacjami opracowań tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
2.1. z chwilą faktycznego wydania poszczególnych opracowań składających się na przedmiot 

Umowy Zamawiającemu oraz 
2.2. bez jakichkolwiek ograniczeń, w szczególności bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby 

egzemplarzy, w zakresie następujących pól eksploatacji: 
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 

użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 

video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich 
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, 
itd.), 

c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, 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, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym 
do Internetu, 

e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h) reemisja, 
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 
l) wprowadzanie zmian, skrótów, 
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
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n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  
w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia, przenieść na Zamawiającego 
majątkowe prawa autorskie i prawa zależne na kolejnych polach eksploatacji, w razie ich 
ujawnienia w przyszłości i zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego.  

4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

5. Wykonawca, działając w oparciu o posiadane uprawnienia gwarantuje i upoważnia 
Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do opracowania stanowiącego 
przedmiot niniejszej umowy, w szczególności do: 

         5.1. decydowania o sposobie oznaczenia opracowania nazwiskiem ewentualnie 
pseudonimem autora; 

    5.2.    decydowania o nienaruszalności treści i formy opracowania; 
5.3.   decydowania o pierwszym udostępnieniu opracowania publiczności; 
5.4.   decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z opracowania 

6. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym  
albo z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do którejkolwiek 
części lub całości przedmiotu umowy przekazanych przez Wykonawcę, Zamawiający zawiadomi 
Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do sporu  
po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 

7. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie zapłacone przez niego środki stanowiące zapłatę 
na rzecz podmiotów trzecich tytułem roszczeń o jakich mowa w ust. 6. 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że realizując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy  
o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,  
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

9. Opracowania wykonane w ramach umowy mogą być wykorzystywane przez Zamawiającego bez 
żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych realizacją inwestycji, a także przez osoby 
trzecie po wprowadzeniu go do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o których 
mowa w ust. 1 i 2. 

10. Zamawiający ma prawo dalszej sprzedaży, udzielania licencji, najmu, użyczenia opracowań  
w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy i upoważnienia  
do wykonywania czynności z zakresu zmian, adaptacji, uzupełnień i opracowań dzieła osobie 
mającej uprawnienia i doświadczenie przy sporządzaniu tego typu opracowań. 

11. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie z opracowania 
na poszczególnych polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2. 

12. Wykonawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do opracowania, 
a w przypadku korzystania z cudzych utworów lub posiadania majątkowych praw autorskich 
wspólnie z innymi podmiotami Wykonawca nabył lub nabędzie te prawa na własność i jest 
wyłącznie uprawnionym do rozporządzania nimi. 

13. Wykonawca zobowiązuje się naprawić jakąkolwiek szkodę, jaka powstać może u Zamawiającego 
w związku z naruszeniem praw autorskich, w tym także zwolnić Zamawiającego z roszczeń 
zgłaszanych przez osoby trzecie w związku z rozpowszechnianiem opracowania. 

14. Wykonawca zapewnia, że opracowanie będzie całkowicie oryginalne i nie będzie naruszać praw 
autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolne od wad prawnych i fizycznych, 
które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, 
że opracowanie nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Autora do 
opracowania nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową. 
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§ 13 
1. Zamawiający poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym jest uprawniony do odstąpienia 

w całości lub części od Umowy w przypadku: 
1.1.  opóźnienia w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekraczającego 14 dni, 
1.2. gdy Wykonawca narusza którekolwiek postanowienie niniejszej umowy pomimo 
pisemnego wezwania Zamawiającego do stosowania się do jej postanowień i braku 
zaprzestania naruszania, Zamawiający może odstąpić  od umowy w terminie 14 dni, licząc od 
upływu ostatniego dnia terminu wyznaczonego w wezwaniu do wywiązania się  
z postanowień i obowiązków wynikających z umowy; 
1.3. suma kar umownych z winy Wykonawcy określonych w § 11 przekroczyła 20% kwoty 
Wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1, 
1.4. zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy; 
1.5.jeżeli Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub zostanie złożony wniosek  
o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.  

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Zamawiający może złożyć w terminie 30 dni od daty 
powzięcia wiadomości o okolicznościach opisanych w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. 

3.  Odstąpienie od Umowy musi być złożone na piśmie.  
4. W przypadku odstąpienia w części od Umowy i przejęcia przez Zamawiającego części przedmiotu 

Umowy na Zamawiającego nieodpłatnie przechodzą wraz z częścią przedmiotu zamówienia 
majątkowe prawa autorskie i prawa zależne oraz zgoda na wykonywanie praw osobistych  
w zakresie określonym w § 12 do przejętych przez Zamawiającego części  utworów 
wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia 
od Umowy. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wykonania uprawnień do odstąpienia od Umowy określonych  
w niniejszej Umowie w terminie do 30 dni od chwili zaistnienia przesłanki uprawniającej  
do takiego odstąpienia. 

 
§ 14 

 

1. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy w przypadku powstania sporu na tle wykonania 
niniejszej umowy jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 15 

 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy  z zastrzeżeniem: § 6 ust.2  
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 16 

 
Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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§ 17 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego  
i jeden dla Wykonawcy. 
 
 
             WYKONAWCA :                                                                                         ZAMAWIAJĄCY: 
 
 
       .........................................                                                                   ............................................. 
 


