
 

        ROZDZIAŁ 3 – PROJEKT UMOWY  
Umowa nr  IM…………………. 

zawarta na podstawie zamówienia publicznego nr ……………… 
w dniu ……………………….. w Legnicy pomiędzy Gminą Legnica,  
NIP: 691-00-11-742 , Regon: 390647251 
reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu którego działa: 
.……………………………  –  ………………………………….., 
mającą swą siedzibę w Legnicy,  Plac Słowiański 8,  
zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,  
a …………………………………………………..……………… 
reprezentowanym: 
.……………………………  –  ………………………………….., 
zwanego dalej w tekście „Wykonawcą” 
 
w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta 
umowa o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektowo-kosztorysową 

w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy, 
obejmującą wykonanie koncepcji Rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego, wykonanie projektu 
budowlanego i wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego dla I etapu, opracowaną na podstawie 
programu funkcjonalno-użytkowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy. Park Miejski wpisany 
jest do rejestru zabytków decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
we Wrocławiu z dnia 30.03.2010r. Pod numerem A/1712. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje między innymi: 
a) wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew w obrębie dawnego kanału Młynówki 

przewidzianego do odkrycia oraz w jego otoczeniu, 
b) przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych w rejonie planowanego wlotu Młynówki do 

Koziego Stawu, w pobliżu reliktu bastionu z XVII w., 
c) wykonanie kompleksowej koncepcji rewitalizacji Parku z podziałem na etap I i etap II wg pfu 

(załącznik nr 1) wraz z uzyskaniem jej zatwierdzenia przez Prezydenta Miasta i Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

d) uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji  inwestycji celu publicznego dla etapu  I i II ,  
e) uzyskanie nowego pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody z Kaczawy do Młynówki po odkryciu 

jej koryta oraz odprowadzenie wody z Koziego Stawu do Kaczawy, 
f) wykonanie mapy do celów projektowych w zakresie koniecznym do projektu budowlanego I etapu, 
g) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego dla I etapu z podziałem na branże wraz              

z przedmiarami robót opracowanymi wg KNR, z podziałem na branże,  
h) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, do uwzględnienia w planie bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia dla I etapu, 

i) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla I etapu,  
j) sporządzenie kosztorysu inwestorskiego z podziałem na branże dla I etapu,  
k) uzyskanie w imieniu Gminy Legnica warunków technicznych przyłączenia do mediów, usunięcia 

kolizji dla I etapu, 
l) uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie 

wynikającym z przepisów prawa, w tym zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu 
drogowego oraz zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu drogowego dla etapu I,  

m) uzyskanie pozwolenia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla I etapu, 
n) uzyskanie pozwolenia na budowę dla I etapu. 

3. Opracowania określone w ust. 2 pkt. od g) do m)  powinny spełniać odpowiednio wymogi przepisów  
prawa: ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r. poz. 290),  rozporządzenia 
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. poz. 462), rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa      
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz U. z 2003r., nr 120 poz. 1126 z 
późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 
2015r. poz. 2164), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania             
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. poz. 1129), 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw 
sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 
planowanych kosztów robót budowlanych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 
130 poz. 1389), ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 
2014r. Poz. 1446 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa  



 

Narodowego z dnia 14.10.2015r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych 
działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań 
zabytków ( Dz.U. z 2015r. poz. 1789). 

4. Organizowanie w siedzibie Zamawiającego co najmniej raz w miesiącu spotkań roboczych                           
i koordynacyjnych wraz z prezentacją wykonanych prac i proponowanych rozwiązań projektowych. 

5. Podczas opracowywania Dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania na bieżąco 
projektowanych rozwiązań z Wydziałami Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Legnica, Zarządem 
Dróg Miejskich, Wydziałem Zarządzania Ruchem Drogowym Urzędu Miasta Legnica oraz właścicielami         
i użytkownikami uzbrojenia podziemnego. 

6. Przygotowanie koncepcji w formie elektronicznej i jej zaprezentowanie wizualnie w siedzibie 
Zamawiającego.  

§ 2 
1. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy program funkcjonalno- użytkowy, który 

wraz załącznikami stanowi integralną  część umowy (załącznik nr 1 przy egzemplarzu Zamawiającego). 
2. Zamawiający zobowiązuje się na wniosek Wykonawcy udzielić mu pełnomocnictw niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy.  
3. Oferta Wykonawcy stanowi załącznik do niniejszej umowy.  
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć kompletną Dokumentację wraz z pozwoleniem na 

budowę w terminie do dnia ……….…….. 2016r., w tym wykonać prace określone w § 1 ust. 2 pkt. od a) 
do pkt. c) do dnia 30.09.2016r.  

§ 3 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć uzgodnioną Dokumentację w formie papierowej: 
1. Opracowania o których mowa w § 1 ust. 2 pkt od a) do c), w tym koncepcję   - 5 egz. 
2. Projekt budowlany etap I wraz opiniami i uzgodnieniami oraz informacją BIOZ - 5 egz. 
3. Projekty wykonawcze etap I        - 4 egz. 
4. Przedmiary robót etap I         - 2 egz.  
5. Kosztorys inwestorski etap I        - 1 egz. 
6. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu drogowego oraz zatwierdzony projekt stałej 

organizacji ruchu drogowego dla etapu I       - 2 egz. 
7. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych etap I, opracowane zgodnie z 

ustawą    z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164) i 
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r.w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013r. Poz. 1129)    - 2 egz. 
oraz w wersji elektronicznej na płycie CD w 2 egzemplarzach sporządzone zgodnie z Załącznikiem 
nr 2 „Formaty danych zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą 
systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych” do Rozporządzenia rady 
Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie ….minimalnych wymagań dla systemów informatycznych 
(Dz. U. Z 2012r. poz. 526) oraz Ustawy  z dnia 17.02.2015r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2014r. poz. 1114.)  
Wszelkie opracowania wykonane w formie papierowej należy przedłożyć Zamawiającemu w formie 
elektronicznej (format *.pdf i dwg) w rozbiciu na branże i poszczególne  elementy np. specyfikacje 
techniczne, projekt budowlany, projekt wykonawczy. W przypadku opracowania dokumentacji 
projektowej w programach obsługujących rozszerzenia  *.xls, *.kst lub *.ath. należy dołączyć także 
takie pliki.  

§ 4 
1. Wykonawca dołączy do dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia: 

1) wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, oraz że został 
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 

2) pisemne oświadczenie, o następującej treści: „Wykonawca oświadcza, że prawa autorskie 
majątkowe przysługują mu w pełni w przenoszonym zakresie a prawo do rozporządzania nimi nie jest 
ograniczone”. 

2. Zamawiający zastrzega sobie niniejszą umową nabycie własności projektów i opracowań będących 
przedmiotem niniejszej umowy, praw autorskich majątkowych w zakresie zastosowania Dokumentacji,      
o których mowa w § 1 do określenia przedmiotu zamówienia w ramach specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy robót w trybie ustawy prawo zamówień publicznych 
poprzez ich powielenie, kserowanie, kopiowanie na nośnikach magnetycznych oraz rozpowszechnianie 
w formie papierowej oraz elektronicznej. Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego       
z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający może dokonać zmiany w Dokumentacji, a w szczególności może powierzyć ich wykonanie 
innej uprawnionej osobie. W tym przypadku Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za dokonane 
zmiany w dokumentacji przez inną osobę. 



 

4. Jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 
budowlanych zajdzie konieczność udzielenia odpowiedzi lub wyjaśnień na zapytania składane przez 
oferentów w części dotyczącej Dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca zobowiązuje się 
udzielić informacji w terminie 48 godzin w formie pisemnej (e-mail, fax). 

 
§ 5 

1. Wykonawca wyznacza ………………………………. jako koordynatora prac projektowych stanowiących 
przedmiot umowy. Wykonawca posiada uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do 
projektowania bez ograniczeń ………………………………………………………....  

2. Zamawiający wyznacza …………………………….Gł. specjalistę w Wydziale Inwestycji Miejskich 
Urzędu Miasta Legnica, jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych. 

 
§ 6 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Pozostały zakres prac Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców. Odnosi się to w szczególności 
do prac specjalistycznych, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-
organizacyjnego.  
   Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. 
2. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności 

za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

3. Umowa z Podwykonawcą powinna stanowić, iż: 
• termin zapłaty wynagrodzenia nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy  usługi, 

• zawiera informację, że Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem zapłaty wynagrodzenia 
bezpośrednio do Zamawiającego – jeżeli Wykonawca nie zapłaci mu wynagrodzenia, na zasadach 
określonych w Ustawie prawo zamówień publicznych. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
• uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez 

Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez 
Podwykonawcę, 

• uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu 
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie  7 dni od 
dnia zawarcia, poświadczonego za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są  usługi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy, wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

6. Wykonawca przedłoży, wraz z kopią Umowy o podwykonawstwo, odpis Krajowego Rejestru Sądowego 
Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający 
uprawnienia  osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania. 

7. Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy 
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo. 

8. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN). 
9. Sumaryczna wartość umów o podwykonawstwo nie może przekraczać wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub wartość umowy pomniejszonej o wartość prac kluczowych realizowanych 
przez Wykonawcę. 

10. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia poszczególnych podwykonawców w umowach z nimi 
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona została klauzula dotycząca 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona  

§ 7 
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 

w wysokości………………………………………………………………………... w tym podatek VAT 
………………………….zł, słownie złotych:………………….………..  

2. Strony postanawiają, że rozliczenie będzie się odbywać fakturami przejściowymi do 90 % wartości 
umownej, na podstawie podpisanych przez Zamawiającego protokółów zdawczo-odbiorczych 
wykonanych elementów prac projektowych.  

3. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo - odbiorczego nie stanowi potwierdzenia przez   
Zamawiającego prawidłowości i jakości Dokumentacji, w szczególności nie wpływa na uprawnienia 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za  wady. 

4. Zamawiający  nie jest  zobowiązany do  sprawdzenia  jakości  wykonanej  Dokumentacji.  



 

5. Faktura końcowa będzie wystawiona przez Wykonawcę Zamawiającemu na podstawie protokółu 
zakończenia prac projektowych po przekazaniu przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej i pozwolenia na budowę. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktur przejściowych oraz faktury końcowej w terminie 21 dni od 
daty wpływu faktury. Termin płatności uważa  się za zachowany, jeżeli w tym czasie dokonane zostanie 
polecenie przelewu z konta w banku Zamawiającego na konto Wykonawcy nr 
…………………………………………………………….  

7. Wyłącza się możliwość przelewu na osoby trzecie wierzytelności przysługujących Wykonawcy 
od Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy. 

8. Wykonawca będzie wystawiał faktury na Gminę Legnica NIP 691-00-11-742.  
 

§ 8 
W przypadku zaistnienia konieczności pełnienia nadzoru autorskiego Wykonawca podejmie nadzór na 
zlecenie Zamawiającego zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. - art. 20 ust. 1 pkt. 4 
(Dz.U. z 2016r. poz. 290), na warunkach określonych w odrębnej umowie. 

§ 9 
1. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) za opóźnienie w wykonaniu projektu w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień zwłoki,  

b) za opóźnienie w usunięciu wad projektu w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto 
za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad,  

c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy przez 
Jednostkę  Projektową lub Zamawiającego z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność 
w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości  
rzeczywiście poniesionej szkody. 

4.  Zamawiający zastrzega potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
§ 10 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 
zobowiązań umownych podczas wykonywania prac. 

2. W przypadku niekompletnej Dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest 
do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia całości kosztów jej przygotowania. 

3. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny i 
urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania 
w Dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z uzasadnionych 
względów technologicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych lub jeżeli obowiązek taki wynika z 
odrębnych przepisów. W takim przypadku przy wskazaniu powinien być dopisek „dopuszcza się 
stosowanie  materiałów równoważnych, lecz o parametrach nie gorszych niż  w zakresie…” 

4. Dokumentacja jak w § 1 tj. opracowania projektowe i opisowe, określające przedmiot zamówienia, 
a w szczególności rysunki, specyfikacje techniczne, przedmiary robót będą  wzajemnie  spójne                
i skoordynowane pod względem technicznym. 

5. Wykonawca zastosuje w Dokumentacji  materiały odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych 
do obrotu i stosowania w budownictwie  (ustawa  Prawo budowlane oraz  ustawa o wyrobach 
budowlanych).   

6. Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego na wszelkie propozycje rozwiązań technicznych             
i materiałowych, odbiegające od standardów i wpływające na podniesienie kosztów realizacji.        

7. W przypadku stwierdzenia w okresie wykonywania robót budowlanych błędów projektowych 
Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia lub wniesienia poprawek w Dokumentacji w terminie 3 
dni na każde wezwanie Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia. 

§ 11  
1. Strony ustalają, że Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Dokumentacji. 
2. Strony postanawiają, że Wykonawca, z tytułu rękojmi za wady, jest m.in. odpowiedzialny względem 

Zamawiającego, jeżeli Dokumentacja ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu 
na jej przeznaczenie (to jest realizację inwestycji dla której została zamówiona), a w szczególności 
Wykonawca odpowiada za rozwiązania projektowe niezgodne z parametrami ustalonymi w umowie, w 
normach i przepisach techniczno – budowlanych. 

3. Strony  postanawiają, że okres rękojmi za wady wynosi 5 lat od daty odbioru końcowego przedmiotu 
umowy.  

4. Zamawiający, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy, może: 
a) zażądać bezpłatnego usunięcia wad w odpowiednim terminie wyznaczonym Wykonawcy bez 
względu na wysokość związanych z tym kosztów z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie 
terminu Zamawiający zleci wykonanie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy,  



 

b) nie żądając usunięcia  wad odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy,  
c) odstąpić od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają  realizację inwestycji  na podstawie Dokumentacji. 

5. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego w 
terminie 14 dni o zmianie siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, osób reprezentujących Wykonawcę, o 
złożeniu wniosku o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym 
Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu działalności Wykonawcy. 

6.  Żadne z  postanowień  niniejszej  umowy nie  będzie  interpretowane  jako ograniczenie  lub wyłączenie 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

 
§ 12 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości 3% wynagrodzenia umownego 
brutto wynoszącego: ………………… zł (słownie złotych 
………………………………………….……………………………za przedmiot umowy w jednej lub kilku 
formach (należy podkreślić odpowiednią formę zabezpieczenia):  
pieniądzu 
poręczeniach bankowych, 
gwarancjach bankowych, 
gwarancjach ubezpieczeniowych, 
poręczeniach udzielanych przed podmioty, o których mowa w art.  6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w poręczeniach bankowych, 
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przed  
podmioty, o których mowa w art. 6b  ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia  9 listopada 2000r. utworzeniu Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości musi być ono ważne do daty 30 dni późniejszej od daty 
wystawienia protokółu końcowego odbioru robót. Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy 
przeznaczone na okres gwarancji i  rękojmi za wady będzie ważne do daty 15 dni późniejszej od daty 
protokołu odbioru usunięcia wad. 
Przekazanie następuje na piśmie wraz z odrębnym pismem z upoważnieniem do dysponowania przez 
Zamawiającego złożonym zabezpieczeniem w formie pieniądza w celu uzyskania środków 
finansowych, gdy         w okresie realizacji umowy, w okresie rękojmi wystąpią wady, a Wykonawca 
pomimo wezwania i wyznaczenia terminu wad nie usuwa. Nie wykorzystane środki podlegają zwrotowi 
Wykonawcy. Zapis obowiązuje w przypadku złożenia zabezpieczenia w  formie pieniądza. 

2. Zamawiający wskaże miejsce zdeponowania zabezpieczenia w dniu jego złożenia. 
3. Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest 

przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zaś 70% wniesionego 
zabezpieczenia przeznacza się na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy. 

4. Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w ust.1, zostaną zwrócone                    
w terminach:  
a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane, 
b) 30% zabezpieczenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie do 

15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 
5. Jeżeli w toku realizacji z jakichkolwiek przyczyn ulegnie zmniejszeniu poniżej ustalonej wartości robót 

wysokość wynagrodzenia Wykonawca ma prawo domagać się zwrotu części zabezpieczenia.  
6. Jeżeli z powodu zwiększenia się wartości prac należałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca 

zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to 
przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia należnego zabezpieczenia 
z faktury Wykonawcy. 

7. Zabezpieczenie to będzie wymagane w przypadku nie wywiązywania się z postanowień umowy, po 
upływie terminów wyznaczonych na usuniecie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu 
do ich usunięcia w wyznaczonym terminie 

8. Zamawiający zastrzega potrącenie z zabezpieczenia w dniu terminu jego zwrotu należnych kar 
umownych wraz z odsetkami. 

§ 13 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
do umowy. 

14 
 

Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy Sąd w Legnicy.  
 

§ 15 
 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych , Prawa budowlanego,  Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy.    



 

 
 

§ 16 
 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego      
i  dwa egzemplarze dla Wykonawcy. 
 
 
 
Załączniki do umowy: 
1. Program funkcjonalno-użytkowy. 
2. Oferta Wykonawcy. 
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