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Załącznik Nr 6 do SIWZ, 

 

 

 

 

UMOWA NR …… 

na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie p.n:  Lux acoustica – projekt 

kompleksu przy Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego, współfinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

zawarta w dniu ............................. 2013 r. w Tarnowie pomiędzy Zespołem Szkół 

Muzycznych im. I.J.Paderewskiego przy ul. Lippóczy’ego 4 w Tarnowie, zwanym dalej 

„Zamawiającym”,  reprezentowanym  przez: 

Andrzeja Komorowskiego – Dyrektora ZSM w Tarnowie  

przy udziale: 

 Małgorzaty Wojtaś – Uriasz – Głównego księgowego 

 

 
a: 

 

……………………………………………………………………… 

 

reprezentowanym przez: 

 

……………………………………………………………………….. 

 

 

zwanym dalej Wykonawcą. 

W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n:  Lux acoustica – projekt kompleksu przy 

Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, zgodnie  

z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca – przyjmuje do wykonania dokumentację projektową 

na zadanie p.n: Lux acoustica – projekt kompleksu przy Zespole Szkół Muzycznych  

w Tarnowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 
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2. Zawarcie niniejszej umowy jest równoznaczne z powierzeniem przez Zamawiającego 

Wykonawcy na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

przygotowania opisu przedmiotu zamówienia oraz oszacowania wartości zamówienia  

na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Wykonanie dokumentacji 

projektowej na zadanie pn: Lux acoustica – projekt kompleksu przy Zespole Szkół 

Muzycznych w Tarnowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego „ i może skutkować 

dla Wykonawcy ponoszeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 

publicznych, a to na zasadzie art.4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.  

o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r.  

Nr  14, poz. 114 z późn. zm.) 

3. Podstawą do sporządzenia przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji projektowej są: 

3.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 12.04.2013r. 

3.2. Opis przedmiotu zamówienia przedstawiony w zał. nr 8 do SIWZ, 

3.3 Uzgodnienia materiałowe i sprzętowe dotyczące wyposażenia, wystroju 

wnętrz, i elewacji dokonywane z Zamawiającym na etapie opracowania 

projektu,  

3.4. Uzgodnienia dotyczące bryły obiektu, Sali koncertowej oraz zagospodarowania 

  terenu dokonywane z  zamawiającym przed opracowaniem projektu. 

§ 2. 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie 

p.n: Lux acoustica – projekt kompleksu przy Zespole Szkół Muzycznych  

w Tarnowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. 

2. Projekt kompleksu ma zawierać: jeden niepodpiwniczony budynek z salą koncertową, 

gimnastyczno-baletową i innymi salami dydaktycznymi (wg wykazu rozdział III i tabela 

rozdział VI opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego zał. Nr 8 do SIWZ), 

funkcyjnymi, sanitarnymi, technicznymi i innymi niezbędnymi do normalnego 

funkcjonowania obiektu wraz z opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenu  

z uwzględnieniem boiska sportowego, placu zabaw dla dzieci, terenów zielonych, miejsc 

parkingowych, dróg dojazdowych, wyjazdowych i ewakuacyjnych, chodników do ruchu 

pieszego, estetycznego ogrodzenia i oświetlenia terenu. 

3. Zamówienie obejmuje wykonanie: 

3.1. mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych, 

 3.2. wykonanie badań geotechnicznych gruntów w ilości niezbędnej wymaganymi 

przepisami, 

3.3. opracowania koncepcji wraz z omówieniem rodzaju proponowanych rozwiązań 

funkcjonalno-technologicznych reprezentacyjnego budynku przy Zespole Szkół 

Muzycznych w Tarnowie w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający 

wymaga przedstawienia minimum 2 propozycji  koncepcji (w technice 3D – wizualizacja 

komputerowa bryły budynku wraz zagospodarowaniem całej działki oraz wizualizacja 3 

D Sali koncertowej) celem omówienia przyjętych rozwiązań i uzyskania akceptacji 

Zamawiającego – 2 egz. i wersja cyfrowa - płyta CD. Rozpoczęcie prac projektowych 

możliwe będzie po zatwierdzeniu przez inwestora koncepcji przedstawiającej formę 

architektoniczną bryły i funkcje budynku wraz z propozycją zagospodarowania terenu.  

3.4.opracowania projektu budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym:  

3.4.1. projekt zagospodarowania terenu z elementami małej architektury i zieleni, 
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3.4.2. projekt architektoniczno – budowlany, zawierający m.in. 

  a/ część budowlaną ( architektura i konstrukcja), 

b/ projekt instalacji wod-kan. wraz z projektem odwodnienia terenu i odprowadzania 

wód opadowych, 

c/ projekt instalacji c.o. . i ciepłej wody użytkowej, 

d/ projekt wentylacji i klimatyzacji Sali koncertowej i gimnastyczno - baletowej, 

reżyserki dźwięku,  garderób dla artystów (klimatyzacja i wentylacja mechaniczna 

nawiewno-wywiewna z układem chłodzenia i nagrzewania świeżego powietrza),   

e/  projekt instalacji elektrycznej, alarmowej, monitoringu, internetowej, odgromowej, 

f/  projekt adaptacji akustycznej i elektroakustycznej z uwzględnieniem nagłośnienia, 

wyposażenia, oświetlenia, nagrywania i okablowania  Sali koncertowej i reżyserki 

dźwięku (w tym projekt osobnego nagłośnienia konferencyjnego z mikrofonami 

bezprzewodowymi),  

g/ projekt wyciszenia sal instrumentalnych, reżyserki dźwięku, sal teorii muzyki, sal 

rytmicznych, garderób dla artystów oraz foyer, 

 

3.4.3 wszystkie rozwiązania technologiczno – materiałowe przyjęte w projekcie należy    

        uzgodnić z Zamawiającym. 
 

3.4.4. wszystkie projekty budowlane dostarczyć w ilości po 5 egz. w wersji papierowej  +    

       wersja cyfrowa płyta CD. 

3.5.  opracowania projektu wykonawczego, w tym m.in.: 

3.5.1.projekt architektoniczny, 

3.5.2. projekt aranżacji wnętrz i wyposażenia pomieszczeń, 

3.5.3.projekt konstrukcji obiektu, 

3.5.4. projekty instalacji, w tym m.in.: 

a/ projekt instalacji wod-kan wraz z projektem odwodnienia terenu i odprowadzania wód 

opadowych, 

b/ projekt instalacji c.o. . i ciepłej wody użytkowej,  

c/ projekt wentylacji i klimatyzacji Sali koncertowej i gimnastyczno - baletowej, 

reżyserki dźwięku oraz garderób dla artystów (klimatyzacja i wentylacja mechaniczna 

nawiewno-wywiewna z układem chłodzenia i nagrzewania świeżego powietrza),   

d/ projekt instalacji elektrycznej, alarmowej, monitoringu, internetowej, odgromowej, 

e/ projekt adaptacji akustycznej i elektroakustycznej z uwzględnieniem nagłośnienia, 

wyposażenia, oświetlenia, nagrywania i okablowania  Sali koncertowej i reżyserki 

dźwięku (w tym projekt osobnego nagłośnienia konferencyjnego z mikrofonami 

bezprzewodowymi), 
 f/ projekt wyciszenia (wytłumienia) sal instrumentalnych, reżyserki dźwięku, sal teorii 

muzyki, garderób dla artystów, foyer  oraz sal rytmicznych. 

 3.5.5. w zakresie zagospodarowania działki: 

 a/projekt małej architektury, oświetlenia i zieleni,  

 b/ boisko sportowe i plac zabaw dla dzieci, 

c/drogi, place, parkingi, chodniki, 

d/ uzbrojenie terenu. 

 
3.5.6. opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku wraz z analizą 

zapotrzebowania na ciepło dla budynku. Świadectwa charakterystyki energetycznej dla 
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projektowanego obiektu należy dostarczyć Zamawiającemu w liczbie po 2 egz.: w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej (w formacie PDF).  

 

3.5.7. wszystkie powyższe projekty dostarczyć w ilości po 4 egz. w wersji papierowej 

+ wersja cyfrowa płyta CD.  

  

3.6. projekt technologii Sali koncertowej, w tym: 

 a/ opracowanie projektu adaptacji akustycznej Sali koncertowej i reżyserki dźwięku, 

 b/projekt nagłośnienia,  

 c/ projekt oświetlenia,  

 d/ projekt okablowania,  

 e/ projekt nagrywania na Sali koncertowej i przesyłu dźwięku i obrazu do foyer i na 

zewnątrz 

 f/ projekt innych elementów koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia) z uwzględnieniem urządzeń i wyposażenia w sprzęt nagłaśniający, 

mikrofony, wzmacniacze, konsole itp. - zamawiający zastrzega sobie konieczność 

konsultacji wykonawcy z zamawiającym w zakresie projektu adaptacji akustycznej i 

projektu oświetlenia  oraz doboru wyposażenia, sprzętu nagłaśniającego,  nagrywającego 

i innego planowanego w projekcie.  

 3.6.1. każdy z powyższych projektów należy wykonać w ilości: 5 egz. + wersja cyfrowa 

płyta CD 

3.7. opracowania Raportu dotyczącego oddziaływania planowanej rozbudowy na sąsiednie 

budynki mieszkalne jeśli przepisy wymagają sporządzenia Raportu. 

3.8. opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

(3 egz. + wersja cyfrowa płyta CD), 

3.9. sporządzenia przedmiarów dla każdego projektu oddzielnie, (3 egz. w wersji papierowej 

+ wersja cyfrowa płyta CD), z wyszczególnieniem wyposażenia jako odrębne 

opracowania,  

3.10. sporządzenia kosztorysów inwestorskich – w uzgodnieniu z Zamawiającym przyjętych 

do kosztorysowania założeń kosztorysowych – (2 egz. w wersji papierowej + wersja 

cyfrowa płyta CD.), z wyszczególnieniem wyposażenia jako osobnego  opracowania 

kosztorysowego dla branży budowlanej i wyposażenia obiektu. 

3.11. aktualizacja – w razie potrzeby, kosztorysów inwestorskich w okresie do 2 lat od daty 

ich protokolarnego przekazania Zamawiającemu, przy czym koszty aktualizacji tych 

kosztorysów ponosi Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia. 

3.12. należy opracować całość dokumentacji projektowej tak, aby roboty instalacyjne  

i wykończeniowe przewidzieć do etapowego uruchamiania obiektu z podziałem na salę 

koncertową z niezbędnym zapleczem i pomieszczeniami dydaktycznymi i salę 

gimnastyczno - baletową wraz z niezbędnym zapleczem. Realizacja kolejnych elementów 

przedsięwzięcia (budowa budynku wraz z zagospodarowaniem terenu) uzależniona 

będzie od przyznania środków zewnętrznych 

3.13.Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – BiOZ – (5 egz. + wersja 

cyfrowa płyta CD), 

3.14. w projektach należy uwzględnić wszystkie koszty, które są niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

3.15. całą dokumentację projektową należy przekazać Zamawiającemu również w formie 

elektronicznej na płycie CD: 

a/ dokumentacje rysunkowe w formacie  dwg. i PDF   
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b/ kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót wykonane w jednym z programów do 

kosztorysowania i zapisane w dwóch formatach, w tym zgodnym z programem EXEL 

(xls) oraz pdf.  

c/ pozostałe opracowania i części opisowe do projektów w formacje pdf.   

 

4. Zamówienie obejmuje również wykonanie wszystkich prac, które sa niezbędne do 

wykonania zamówienia – w tym kompletnej dokumentacji do uzyskania pozwolenia 

na budowę wraz z  uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i ekspertyz 

wymaganych przepisami prawa i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę, 

przy czym koszty uzyskania tych opinii, uzgodnień i ekspertyz ponosi Wykonawca. _  

5. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji inwestycji w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.  

6. Zamawiający może skutecznie żądać od Wykonawcy wypełnienia zobowiązania  

w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego w terminie nie dłuższym niż do 3 lat od dnia 

przekazania dokumentacji projektowej. 

7. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. Będzie ona służyła jako dokumentacja składana 

do wniosku o pozwolenie na budowę przez Zamawiającego oraz jako opis 

przedmiotu zamówienia do procedur przetargowych na realizację robót 

budowlanych do wykonania na jej podstawie. Opis zastosowanych materiałów  

i urządzeń oraz prac zawarty w dokumentacji musi być zgodny z przepisami ustawy 

– Prawo zamówień publicznych, tak, aby po jej otrzymaniu Zamawiający mógł  

ogłosić postępowanie przetargowe na wykonanie prac budowlanych a zastosowane 

opisy technologii robót, materiałów i urządzeń nie utrudniały uczciwej konkurencji. 

Wszystkie elementy dokumentacji muszą być uzgodnione z zamawiającym. 

8. Wykonawca zamówienia musi posiadać uprawnienia zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego niezbędne do wykonania zamówienia i uzyskania pozwolenia na budowę. 

9. Zamawiający wymaga uczestnictwa projektanta w spotkaniach organizowanych przez 

zespół - powołany przez Zamawiającego - sprawdzający dokumentację w Urzędzie Miasta 

Tarnowa lub w siedzibie Zamawiającego, celem omówienia przyjętych rozwiązań 

projektowych i tych co do których zespół ma zastrzeżenia.     

10. Jeżeli w trakcie projektowania zaistnieje konieczność zmiany wcześniej uzgodnionych 

rozstrzygnięć, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zmian w ramach 

wynagrodzenia przewidzianego w umowie. 

11. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie 

przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

    11.1. Wraz z dokonaniem odbioru przedmiotu umowy wskazanego w § 2. ust. 1 na 

Zamawiającego przechodzą na własność egzemplarze utworu oraz zostają przeniesione 

autorskie prawa majątkowe do utworu - Dokumentacji projektowej na zadanie p.n:  

Lux acoustica – projekt kompleksu przy Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie, bez 

dodatkowego wynagrodzenia z wyłącznym prawem wykorzystania jej przez 

Zamawiającego bądź przez wskazane przez Zamawiającego osoby trzecie w całości lub 
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we fragmentach w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamierzonej inwestycji w 

całości lub części. 

§ 3. 

 

1. Dokumentację projektową należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

w szczególności z: 

1.1.  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 2004 r. Nr 202 poz. 2072, ze zm),  

1.2.Ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn.  zm.), 

1.3. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  

z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.), 

1.4. Rozporządzeniem 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 określonych w 

programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389, ze zm.),.), 

1.5. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  

z dnia 15 czerwca 2002 r. ze zm),  

1.6. Ustawą Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 

zm.) ze szczególnym uwzględnieniem art. 29 ust. 3 dotyczącym zakazu wskazywania 

znaków towarowych, patentów lub pochodzenia z uwzględnieniem faktu, że zamawiana 

dokumentacja zostanie użyta przez Zamawiającego między innymi jako opis przedmiotu 

zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia dla niniejszego zadania oraz  art. 30 

ust. 4.” 

1.7.Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków 

przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców ( Dz.U. 2005, nr 32, 

poz. 284). 

1.8. z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami branżowymi 

(W zakresie niezbędnym do realizacji zadania). 

1.9 z obowiązującymi Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy  

( w przypadku braku uwzględnić należy art. 30 ust.2 i 3 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych) 

§ 4. 

 

1. Wykonawca ma obowiązek skonsultować z Zamawiającym bryłę obiektu, projektu 

adaptacji akustycznej i projektu oświetlenia oraz doboru wyposażenia, sprzętu 

nagłaśniającego, nagrywającego i innego planowanego w projekcie i uzyskać od 

Zamawiającego zatwierdzenie koncepcji. 

2. Projekty winny zawierać wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, sprawdzenia itp., przy 

czym koszty tych uzgodnień należy doliczyć do ceny oferty. 

3. W projektach należy uwzględnić wszystkie koszty, które są niezbędne do wykonania 

zamówienia. 

4. Wykonawca przedmiotu zamówienia udziela 36 – miesięcznej gwarancji na wykonaną 

kompletną dokumentację projektową, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo – 

odbiorczego. 
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5. Wykonawca przedmiotu zamówienia rozszerza okres rękojmi za wady dokumentacji 

projektowej do końca okresu rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych 

inwestycji nie dłużej jednak niż do 5 lat, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru 

kompletnej dokumentacji projektowej.  

6. Jeżeli projekty będą zawierać braki bądź wady, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

braków i wad na swój koszt, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego na 

wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (wykonawstwo) wpłyną pytania dotyczące 

prac projektowych objętych niniejszym postępowaniem, to Wykonawca zobowiązany 

będzie do udzielenia odpowiedzi na te pytania w terminie nie dłuższym niż 2 dni od daty 

uzyskania treści zapytania.  

8. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji w razie 

potrzeby kosztorysów inwestorskich w okresie do 2 lat od daty ich wykonania. 

 

§ 5. 

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części przedmiotu 

zamówienia wyłącznie w zakresie wskazanym w ofercie Wykonawcy, tj. 

a) zakres ………. Nazwa Podwykonawcy ………… wartość prac brutto ……… zł, słownie 

…………… 

b) zakres ………. Nazwa Podwykonawcy ………… wartość prac brutto ……… zł, słownie 

…………… 

2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 

polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawcy, zmiana takiego podwykonawcy jest 

możliwa jedynie w przypadku wykazania spełniania tego warunku przez proponowanego 

Podwykonawcę. Zmiana podwykonawcy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie 

i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

3. W pozostałym zakresie Wykonawca wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami. 

4. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach  

w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania zamówienia. 

5. Wykonawca zamówienia oświadcza, że posiada siły, środki i możliwości oraz niezbędną 

wiedzę, umiejętności i uprawnienia zgodnie z przepisami prawa budowlanego niezbędne do 

realizacji zamówienia. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest w zakresie prowadzonej działalności ubezpieczony polisą 

od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 300 000 zł. 

 

§ 6. 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy określa się na dzień podpisania 

umowy. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określa się na dzień 16 grudnia  2013 

roku, w tym opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej wraz  

z wizualizacją przestrzenną  (3 D) w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy. 

 

§ 7. 

1. Obowiązki Wykonawcy: 

a) Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

w tym zakresie oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i posiadanymi 

uprawnieniami, w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

2. Obowiązki Zamawiającego: 
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a) Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy i zapłaci wynagrodzenie na warunkach 

określonych umową. 

 

 

 

 § 8. 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 i §2 

strony ustalają, zgodnie z ofertą Wykonawcy, na kwotę: ……… zł brutto (słownie: 

…………………….brutto), 

2. Wynagrodzenie umowne obejmuje wszystkie koszty związane z opracowaniem 

dokumentacji, w tym również koszty opinii, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz itp. wraz z 

pełnieniem nadzoru autorskiego  

3. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 7 dni od 

dnia dostarczenia faktury do Zamawiającego, po wykonaniu kompletnej dokumentacji 

projektowej na podstawie podpisanego protokołu odbioru, o którym mowa  

w § 9 ust.4 i pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że przedmiot umowy jest wykonany 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami, i że został wykonany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

4. Wynagrodzenie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem, iż  

w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, prace niewykonane 

nie podlegają zapłacie a wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie stosownie 

pomniejszone. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu kompletną 

dokumentację projektową stanowiącą przedmiot umowy w terminie określonym w § 6 

ust. 2.  

2.  Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia 

gotowości odbioru. 

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową stanowiąca przedmiot 

umowy w ilości egzemplarzy opisanej w § 2, wraz: 

a) z oświadczeniami o jej kompletności oraz zgodności z umową, zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz normami  

i wytycznymi  i że jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

b) wykazem opracowań; 

4. Przekazanie przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w formie protokołu 

zdawczo - odbiorczego. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo – 

odbiorczego, traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia ewentualnych braków wskazanych 

w protokole odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu, chyba, że strony 

ustalą inny termin. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy odbioru przedmiotu zamówienia  

w przypadku, jeżeli nie będzie spełniała wymogów określonych w umowie. 

7. O wszelkich wadach w przedmiocie umowy dostrzeżonych przez Zamawiającego, jest on 

zobowiązany zawiadomić Wykonawcę bez zbędnej zwłoki.  

8. W przypadku stwierdzenia istnienia wad w przedmiocie umowy Zamawiający może 

żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin 

z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy 

i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku, dotyczy to w szczególności użycia w 
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dokumentacji nazw własnych producenta lub znaków towarowych w sposób naruszający 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

9. 
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2.     Zamawiający może odstąpić od umowy także w przypadkach opisanych w art. 145 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Strony dopuszczają możliwość ograniczenia przez Zamawiającego umownego zakresu 

przedmiotu zamówienia w przypadku ograniczenia dotacji z Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego. Ograniczenie zakresu zamówienia powoduje zmniejszenie 

wynagrodzenia wykonawcy. 

§ 12. 

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie 

przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.). 

2. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa 

autorskie majątkowe do dokumentacji, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 

631), powstałego w wyniku wykonania umowy, a w szczególności prawo do wyłącznego 

i nieograniczonego w czasie korzystania przez Zamawiającego, w następującym zakresie: 

a) używania i wykorzystywania w całości lub części bez dodatkowych opłat  

i zezwoleń. 

b) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzania określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,  reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową. 

c) do obrotu oryginałem albo egzemplarzem, na których dokumentację projektową 

utrwalono, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia, najmu oryginału albo 

egzemplarzy. 

d) do rozpowszechniania dokumentacji projektowej w inny sposób niż określony 

w pkt. 2.c), w tym do publicznego wykonywania, wyświetlania, wystawiania, 

odtwarzania oraz nadawania i emitowania, a także publicznego udostępniania  

dokumentacji projektowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności przekazywania 

dokumentacji: wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego oraz stronom trzecim biorącym udział w procesie 

inwestycyjnym.  

§ 13. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji 

inwestycji wykonywanej w oparciu o dokumentację projektową objętą niniejszym 

przedmiotem zamówienia, w ramach wynagrodzenia za przedmiot zamówienia w zakresie 

obejmującym w szczególności:  

a/ dokonywanie sprawdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 

realizacji z projektem, 

b/. ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej również w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych, 

c/. uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia 

ewentualnych rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz 

rozwiązań technicznych i technologicznych, 

d/. sprawdzanie konieczności uzyskania opinii, uzgodnień i sprawdzeń dotyczących 

zamiennych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących 

przepisów, 
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e/. nadzorowanie,  by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wymagającej zmiany pozwolenia na 

budowę w zakresie wprowadzonych odstępstw. 

f/ udzielenie odpowiedzi, wyjaśnień i opracowywanie rozwiązań alternatywnych 

dotyczących prac objętych dokumentacją projektową w terminie nie dłuższym niż 2 

dni od daty powzięcia informacji o zaistniałym problemie, 

g/ stawianie się na budowie w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty wezwania, 

 średnio dwa razy w miesiącu 

h/  udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych w przez Zamawiającego 

lub Wykonawcę robót budowlanych,  

i/ ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z 

rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami , 

j/ udział w czynnościach odbioru końcowego i sporządzenia dokumentacji projektowej 

niezbędnej do uzyskania decyzji na użytkowanie. 

2 . Zamawiający wymaga udokumentowania aktualizacji rozwiązań projektowych, 

wprowadzanych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, 

( np. podpisane przez projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski zapisy 

na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, rysunki zamienne, wpisy 

do dziennika budowy, protokoły, notatki służbowe i inne) 

3.   Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia podpisania umowy na wykonanie robót  

     budowlanych objętych dokumentacją projektową do dnia odbioru końcowego obiektu     

      położonego na nieruchomości przy ul. Lippóczy’ego, stanowiącego obiekt  rozbudowy   

      Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie, wykonywanych robót i uzyskania decyzji na  

       użytkowanie lecz nie dłużej niż do terminu określonego w § 2 pkt.6 . 

4 . Zamawiający będzie informował Wykonawcę realizującego zadania nadzoru autorskiego 

o każdej czynności wymagającej jego obecności przy czynnościach dokonywanych w 

toku realizacji robót z 3 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienia będą przesyłane drogą 

pisemną, faxem lub pocztą elektroniczną. 

5.  Pobyty na budowie Wykonawcy realizującego zadania nadzoru autorskiego w sprawach 

uzupełnienia braków w dokumentacji i usuwania jej wad nie są w rozumieniu art. 20 

Prawa Budowlanego nadzorami autorskimi. 

6.  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o zawarciu umowy z wykonawcą robót 

budowlanych i terminie rozpoczęcia realizacji robót. 

7. W terminie 7 dni od dnia powiadomienia o zawarciu umowy z wykonawcą robót, 

Wykonawca realizujący zadania nadzoru autorskiego wskaże Zamawiającemu osoby, 

które będą realizować czynności nadzoru autorskiego. 

8.  W toku realizacji robót Wykonawca realizujący zadania nadzoru autorskiego jest 

obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia powzięcia 

wiadomości, na piśmie poinformować Zamawiającego o każdym odstępstwie wykonania 

robót od dokumentacji projektowej. 

 

§ 14. 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie przedmiotu umowy przez osoby 

posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia wymagane przepisami 

obowiązującego prawa.  

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do prac projektowych osoby wskazane przez 

Wykonawcę w ofercie, tj.: 

a) projektant w specjalności architektonicznej:  
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b) projektant w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:  

c) projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnej i c.o. łącznie 

z klimatyzacją i wentylacją:  

d) projektant w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych: 

e) projektant w zakresie urządzeń i instalacji telekomunikacyjnych: 

f) projektant w zakresie drogowym: 

g) specjalisty w zakresie Akustyki z uwzględnieniem Elektroakustyki.  

3. Zmiana którejkolwiek z tych osób w trakcie realizacji przedmiotu umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę na piśmie w terminie 7 dni od 

daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób 

wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa  

w ust. 3 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania 

którejkolwiek osoby. Termin ten nie dotyczy konieczności zmiany wynikłej  

z okoliczności nagłych, jak śmierć, choroba. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 

zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa 

w ust. 2, nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

6. Skierowanie do projektowania z naruszeniem zasad opisanych w niniejszym 

paragrafie stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy 

Wykonawcy. 

 

§ 15. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian umowy w zakresie: 

1) Sposobu i zakresu wykonania prac w przypadkach:  

a) zmiany przepisów powodujących konieczność przyjęcia innych rozwiązań 
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3. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw lub obowiązków wynikających 

z umowy w całości lub części, z zastrzeżeniem ust.1 pkt. 2. lit. d. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku rozpoczęcia 

postępowania upadłościowego lub likwidacji firmy Wykonawcy.  

5. W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w ust. 3 Wykonawca niezwłocznie 

zobowiązany jest do powiadamia Zamawiającego, w formie pisemnej. 

6. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie w formie 

aneksu pod rygorem nieważności 

 

§ 16. 

1. Wykonawca stwierdza, że przed przystąpieniem do przetargu zapoznał się z istniejącym 

budynkiem do którego nawiązuje rozbudowa, odpowiednim terenem oraz pozostałymi 

opracowaniami wymienionymi w § 1 pkt 3, dotyczącymi rozbudowy istniejącego obiektu 

położonego na nieruchomości przy ul. Lippóczy’ego 4 i uwzględnił to w wynagrodzeniu za 

wykonanie przedmiotu umowy. 

2.  Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie 

wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne 

działanie lub zaniechanie. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uzgodnienia z Zamawiającym wszelkich rozwiązań 

projektowych i funkcjonalnych odbiegających od koncepcji lub nasuwających wątpliwości 

oraz rodzaju i jakości przyjętych w projekcie urządzeń i materiałów. 

4. Materiały i urządzenia przyjęte w dokumentacji projektowej musza odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych w Polsce do obrotu i stosowania  

w budownictwie. 

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zapoznania się  

z jakością i zaawansowaniem prac wykonywanej dokumentacji projektowej.  

 

§ 17. 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10 % 

wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy, tj. w kwocie …………….. 

(słownie……..) w formie ………. 

2. Zabezpieczenie musi zostać wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 

3. Strony ustalają, że część zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty określonej w ust. 1 

zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zwrócona 

zostanie nie później niż w 15 dniu po upływie rękojmi za wady. 

5. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 

148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być przelane 

na konto Zamawiającego: : Bank Handlowy w Warszawie S.A.  O/Rzeszów 20 1030 

1250 0000 0000 8805 5039 z zaznaczeniem na dowodzie wpłaty: „Lux acoustica – projekt 

kompleksu przy Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie wraz z pełnieniem nadzoru 

autorskiego”. 

7.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej powinno spełniać następujące wymagania: zabezpieczenie 

winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze pisemne żądanie. 
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§ 18. 

 

Spory powstałe na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

według siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 19. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy 

Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy i 

ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

§ 20. 

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

WYKONAWCA:        ZAMAWIAJĄCY: 

 
 

 

 

 

 

 

 


