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Znak postępowania: RI.271.2.2.2023


UMOWA NR ………………….

W dniu …………………………… roku w Mińsku Mazowieckim pomiędzy:

Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. J. Chełmońskiego 14, 
REGON:711582747, NIP: 8222146576 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki - Pana Antoniego Janusza Piechoskiego 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy: ………………., 
- zwaną dalej „Zamawiającym” lub Stroną
a
……………………..……………….., z siedzibą w …………………….. przy ul. …………………………, REGON…………………….., NIP……………………, reprezentowanym przez …………………………. – 
zwanym  dalej „Wykonawcą” lub Stroną,

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w podziale na Zadania została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1
Przedmiot umowy
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pod nazwą: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy sieci kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki – Zadanie 1/ Zadanie 2/ Zadanie 3/ Zadanie 4/ Zadanie 5/ Zadanie 6/ Zadanie 7/ Zadanie 8/ Zadanie 9/ Zadanie 10*, zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym oraz z ofertą Wykonawcy.
	Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych budowy sieci kanalizacji sanitarnych w wielu odrębnych lokalizacjach na terenie gminy. Podział na poszczególne zadania został przedstawiony poniżej: 
	Zadanie 1 obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w m. Brzóze na całej długości ulicy Kościelnej (dz. nr 344, w zarządzie Gminy) z nawiązaniem do istniejącego projektu oraz od istniejącego projektu na ul. Długiej (dz. nr 324, działka Gminy) poprzez działki nr 285, 286/16, 286/5, 262/1 (działki prywatne, Gmina uzyskała deklaracje zgody właścicieli), do ul. Północnej (dz. nr 633, w zarządzie Gminy).

Zadanie 2 obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w m. Gamratka na całej długości działki drogowej nr 419 (w zarządzie Gminy) oraz w m. Stojadła na dz. nr 1430 (w zarządzie Gminy), Podrudzie 227/2, 228/2, 229/2 (w zarządzie Gminy) aż do działki nr 7019 (działka  w mieście Mińsk Mazowiecki), do miejsca włączenia do sieci należącej do PWiK Mińsk Mazowiecki.
*/ niepotrzebne skreślić
	Zadanie 3 obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w m. Zamienie od działki nr 331 (w zarządzie Gminy), poprzez działki nr 340/2, 337, 284, 285/6, 285/4, 286/3, 287/4, 287/5, 288/5, 288/4, 289/3, 290/6 (działki podmiotów prywatnych), poprzez działki szkoły podstawowej w Zamieniu do działki nr 296/2 (w zarządzie wspólnoty mieszkaniowej).

Zadanie 4 obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w m. Maliszew na ul. Wspólnej (dz. nr 701, w zarządzie Gminy) od sąsiedztwa działki nr 164/2 do sąsiedztwa działki nr 201/2. W ramach tego samego zadania wymaga się wykonania dokumentacji na ul. Leśnej (dz. nr 48, w zarządzie Gminy) na odcinku od ul. Wspólnej do ul. Górnej oraz dokumentacji na ul Górnej (dz. nr 168, w zarządzie Gminy)  od ul. Leśnej do sąsiedztwa działki nr 169.
Zadanie 5 obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w m. Gliniak na ul. Mazowieckiej (dz. nr 119, w zarządzie Gminy) od zaprojektowanej przepompowni na dz. nr 226/2 (w zarządzie Gminy) do początku ul. Granicznej a także  na ul. Granicznej położonej na drodze leśnej (na działce Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych) nr 233/5 do sąsiedztwa działek nr 213 i 243 (działki drogowe w zarządzie Gminy).
Zadanie 6 obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w m. Gliniak na ul. Granicznej (dz. nr 213, 212/4, w zarządzie Gminy) od zaprojektowanej sieci na dz. nr 212/4(w zarządzie Gminy) do działki nr 466. 
	Zadanie 7 obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w m. Huta Mińska na ulicach Długiej, Pięknej i Szkolnej. Na ul. Długiej (dz. nr 235, 1, w zarządzie Gminy) od zaprojektowanej sieci na dz. nr 98 w Cielechowiźnie (w zarządzie Gminy) do działki nr 22/6. Na ul. Pięknej (dz. nr 84, 85, w zarządzie Gminy) na całej długości. Na ul. Szkolnej od zaprojektowanej sieci na dz. nr 154 (w zarządzie Gminy) do styku z ul. Mińską (dz. nr 181). Na działce drogowej nr 233 (w zarządzie Gminy) od zaprojektowanej sieci na dz. nr 233 do końcówki wykonanego przyłącza kanalizacyjnego na działce nr 119/2 (ok. 65 mb, w zarządzie Gminy).
	Zadanie 8 obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w m. Barcząca na ulicy Prostej (dz. nr 248, w zarządzie Gminy). Nawiązanie winno nastąpić od zaprojektowanej przepompowni na dz. nr 70/3 (działka prywatna) do działki nr 253 oraz poprzez działkę nr 90/2 (w zarządzie Gminy) do działki nr 83/3 a także poprzez działkę nr 90/1 (w zarządzie Gminy) do działki nr 188/2.
Zadanie 9 obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w m. Barcząca i Budy Barcząckie na ulicy Mazowieckiej. Nawiązanie winno nastąpić od zaprojektowanej sieci na dz. nr 428 w Barczącej (w zarządzie Powiatu Mińskiego), wzdłuż ul. Mazowieckiej (dz. nr 428 Barcząca, 197 Budy Barcząckie, (w zarządzie Powiatu Mińskiego), do ul. Spacerowej (dz. nr 134/7, w zarządzie Gminy).
	Zadanie 10 obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w m. Budy Barcząckie na ulicy Spacerowej (dz. nr 134/7, 132/33, 133/6, w zarządzie Gminy),  ul. Cichej (dz. nr 132/31, 37/23, w zarządzie Gminy), ul. Promienistej (dz. nr 37/23, 34/14, w zarządzie Gminy, odcinek od ul. Cichej do ul. Długiej) i ul. Długiej (dz. nr 24, 116, w zarządzie Gminy, odcinek od ul. Cichej do ul. Kresowej).
	W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie wymaganym przez Zamawiającego oraz do uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji i pozwoleń znajdujących się w zakresie projektu, niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia jakim jest uzyskanie pozwolenia na budowę/stosownego zaświadczenia o braku sprzeciwu w przedmiocie przystąpienia do robót budowlanych . 

Zamawiający zastrzega konieczność bieżącego konsultowania rozwiązań projektowych przyjętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać w dokumentacji elementy oraz rozwiązania zaproponowane przez Zamawiającego.
W celu prawidłowej oceny oraz uwzględnienia w ofercie pełnego zakresu prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych kosztów z nim związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, obsługi geodezyjnej, przedmiarów oraz kosztorysów Zamawiający proponuje Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej.
W zakresie prac projektowych związanych z realizacją przedmiotu zapytania ofertowego należy wykonać oraz wycenić wszelkie prace związane z prawidłową realizacją zadania.
Dla każdego ze wskazanych wyżej Zadań wymagane jest opracowanie odrębnego kompletu dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z przepisami ustawy Prawo budowlane, w formie papierowej w ilości po 4 komplety oraz: 
	koncepcja przebiegu sieci kanalizacyjnej do uzgodnienia z Inwestorem - 1 egz., 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz.  
kosztorysy i przedmiary (inwestorskie i ofertowe) – po 2 kpl.
	Wykonawca nie jest upoważniony do zaciągania żadnych zobowiązań, w tym finansowych w imieniu Zamawiającego. 
	Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie jest uprawniony do podejmowania decyzji, które mogłyby spowodować zwiększenie nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót budowlanych, stanowiącej przedmiot nadzoru inwestorskiego.

§ 2
Termin wykonania
Ustala się końcowy termin realizacji umowy (wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę:
Zadanie nr 3 do 1 września 2023 r. 
Zadania nr 5 i 9 do 29 marca 2024 r.
	Pozostałe zadania do 31 grudnia 2023 r.
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach mogących mieć wpływ na termin lub prawidłowość realizacji umowy.

§ 3
Prawa i obowiązki stron
Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.
	Obowiązki Zamawiającego realizować będzie wyznaczona w tym celu jednostka organizacyjna gminy: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim ul. Józefa Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki.
	Wykonawca wykona prace w sposób należyty, zgodnie ze szczegółowo określonym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w ZO oraz ze złożoną ofertą, będącymi integralną częścią umowy oraz w oparciu o wymagania określone w obowiązujących ustawach i przepisach, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
	Podczas wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:
	występowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie upoważnienia udzielonego przez osoby upoważnione do reprezentowania Zamawiającego;

przygotowania wszelkich wystąpień dotyczących uzgodnień, opinii, informacji, również tych, które musi podpisać Zarnawiający oraz danych do umów przyłączeniowych;
uzgadniania z Zamawiającym treści wszystkich wystąpień o uzyskanie uzgodnień, opinii, informacji, a treść wystąpień i uzgodnień dotyczących wejścia lub korzystania czasowego bądź stałego z terenu prywatnego winnna być zatwierdzona przez Zamawiającego;
opisu zastosowanych wyrobów budowlanych za pomocą obiektywnych cech technicznych i jakościowych, w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji, bez stosowania nazw handlowych;
zachowania spójności opracowanego projektu wykonawczego z przedmiarem robót,
ścisłej współpracy z jednostkami wydającymi techniczne warunki przyłaczenia w sposób umożliwiający uzyskanie najbardziej optymalnych rozwiązań;
uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym dokumentacji w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych i zastosowanych wyrobów budowlanych;
uzyskania akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego przed wystąpieniem o jego zatwierdzenie i o pozwolenie na budowę do właściwego organu wydającego decyzje w tym zakresie;
uczestniczenia w spotkaniach i naradach technicznych, organizowanych przez Zamawiającego oraz przedstawiania Zamawiającemu na każde wezwanie stanu zaawansowania prac projektowych;
przekazania Zamawiającemu kopii uzgodnień, opinii i innych dokumentów powstałych w toku projektowania;
przekazania wraz z gotową dokumentacją projektową stosownych wniosków o zgłoszenie lub pozwolenie na budowę poszczególnej dokumentacji;
w okresie realizacji inwestycji przez Zamawiającego, na podstawie opracowanej dokumentacji, Wykonawca (projektant) zobowiązany będzie do sprawowania nadzoru autorskiego.
	Dokumentacja projektowa zawierać będzie opinie, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i sprawdzenia wymagane przez przepisy, z terminem ważności minimum 6 miesięcy ponad termin realizacji określony w § 2 umowy oraz będzie zgodna z aktualnymi przepisami obowiązującymi na dzień wydania dokumentacji.
	Dokumentacja winna uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego.
	W trakcie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek konsultowania na bieżąco rozwiązań z Zamawiającym, potwierdzeniem których będzie notatka sporządzona przez Wykonawcę opatrzona datą i podpisami stron.
	Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim w zakresie proponowanych rozwiązań w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 
	Jednakże, jeśli w trakcie projektu zaistnieje konieczność zmiany wcześniej zaakceptowanych rozwiązań, o których mowa w ust. 7 i 8, Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmian w ramach wynagrodzenia przewidzianego w umowie.
	Dokumentacja stanowiąca przedmiot zamówienia (przedmiot odbioru) zostanie zaopatrzona w następujące załączniki:

	wykaz opracowań;
	pisemne oświadczenie Wykonawcy, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
	pisemne oświadczenie Wykonawcy, że wydana zostaje w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
	pisemne oświadczenie Projektantów  i Projektantów Sprawdzających o sporządzeniu dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

	Strony ustalają, że przed złożeniem wniosku o wydanie  decyzji pozwolenia na budowę, Wykonawca wykona i zgłosi Zamawiającemu do odbioru projekt budowlany celem przedłożenia do oceny przez Zamawiającego. 
	W przypadku wykrytych braków w złożonej dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zaleceń i usunięcia ewentualnych wad dokumentacji, nie później niż w terminie do 10 dni od daty ich zgłoszenia.

 Odbiór prac objętych umową w ilości określonej w Opisie Przedmiotu Zamówienia w Zapytaniu Ofertowym następować będzie przez podpisanie protokołu odbioru po uzyskaniu opinii Zamawiającego i spełnieniu zapisów ust. 3 oraz uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.
	Miejscem przekazania prac jest siedziba Zamawiającego.
	Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie trwania postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, do udzielania odpowiedzi na zapytania Zamawiającego lub skierowane do Zamawiającego zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenia zamówienia, w terminie 2 dni od dnia przekazania treści zapytania lub w innym niezbędnym terminie określonym przez Zamawiającego.
	Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia niniejszej umowy.
§ 4
Wynagrodzenie i płatności
Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto: ………………….złotych (słownie brutto zł: ……………………………….………./100) zgodnie ze złożoną ofertą, w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości: ………………… złotych.
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z sytuacją w terenie oraz wycenił wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym skalkulowaniem ceny lub pominięciem  elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
 Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na wskazane na fakturze konto Wykonawcy po na podstawie podpisanego protokołu odbioru oraz uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę, w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi:
Nabywca: Gmina Mińsk Mazowiecki, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Chełmońskiego 14, NIP: 8222146576,
Odbiorca: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa Chełmońskiego 14.
Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się możliwość częściowego fakturowania prac projektowych na podstawie protokołu częściowego wykonania prac, maksymalnie do 70% wynagrodzenia brutto określonego w ust. 1. Na podstawie poniższej formuły:
60% wynagrodzenia – po wykonaniu i zaakceptowaniu przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej,
40% (pozostała kwota) – po  uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 5
Osoby odpowiedzialne za realizację
Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza: ……………………………………………….
Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający wyznacza: Pana Tomasza Małkowskiego lub Kingę Sadowską.
Zmiana osoby wymienionej w ust. 1 w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie Zamawiającego, nie później niż 3 dni przed dokonaniem zmiany, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w ZO.
§ 6
Podwykonawstwo
Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź z udziałem podwykonawców.
	Zlecenie części prac Podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego do wykonania prac powierzonych Podwykonawcy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jak za działania lub zaniechania własne.
§ 7
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca wniósł wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej ceny podanej w ofercie, tj. w kwocie ………………………….- zł,  w formie: …………………………………………
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie służyć Zamawiającemu do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę umowy w szczególności: 
	zapłaty kar umownych bądź odszkodowania bez potrzeby uzyskania zgody Wykonawcy, 

zwrotu kosztów poniesionych przez Zamawiającego, a obciążających wykonawcę, 
pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. 
	Zamawiający zobowiązuje się zwolnić zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób: 

	70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, potwierdzającego należytego wykonanie przedmiotu umowy, 

30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji, 
w przypadku, gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia przedstawi nowy dokument zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego zabezpieczenia) stanowiący zabezpieczenie z tytułu gwarancji/ rękojmi za wady), 
w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, 
	W celu zapewnienia bezpieczeństwa Zamawiającemu zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany warunków i zmniejszenia jego wysokości. Zabezpieczenie powinno obejmować cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca, zmieniając formę zabezpieczenia, powinien najpierw złożyć zabezpieczenie w innej formie przewidzianej w prawie zamówień publicznych, a następnie Zamawiający może zwrócić zabezpieczenie wniesione w dotychczasowej formie. 

Zamawiający wymaga aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż pieniądz, tj. np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej miało charakter gwarancji bezwarunkowej i nieodwołalnej oraz płatnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

§ 7
Gwarancja i rękojmia
Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego za wady dokumentacji i rozwiązania projektowe niezgodne z obowiązującymi aktami prawnymi, w tym z przepisami prawa budowlanego i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi. 
Okres gwarancji wynosi 3 lata od daty podpisania protokołu odbioru stwierdzającego wykonanie przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
W przypadku stwierdzenia wad i nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości) w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 10 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżenia. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na pisemny wniosek Wykonawcy wraz z uzasadnieniem.
§ 8
Prawa autorskie
Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
	Twórca oświadcza, że dokumentacja w dacie jej przyjęcia przez Zamawiającego będzie w całości dziełem oryginalnym i prawa autorskie do dokumentacji nie będą w tej dacie ograniczone jakimikolwiek prawami osobistymi lub majątkowymi osób trzecich, zaś korzystanie z dokumentacji i rozporządzanie nią przez Zamawiającego, zgodnie z treścią niniejszej umowy, nie będzie takich praw naruszać. 
	W przypadku pojawienia się uzasadnionych roszczeń z tytułu naruszenia praw osobistych lub majątkowych osób trzecich wynikających z korzystania lub rozporządzania dokumentacją przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia oraz do pokrycia wszelkich kosztów, wydatków i szkód, jakie Zamawiający poniósł na skutek zgłoszenia takich roszczeń.
	W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz Zamawiającego dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Projektantów podpisanych na składowych częściach dokumentacji projektowej uznaje się za autorów tej dokumentacji: zachowują oni prawa do niej zastrzeżone na mocy ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.
	Z dniem przyjęcia dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania dokumentacją na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, w tym na następujących polach eksploatacji: 

a) utrwalenie i zwielokrotnienie egzemplarzy dokumentacji techniką drukarską, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, na fotografii, na rysunku, na innych nośnikach informacji oraz wprowadzenie dokumentacji do pamięci komputera, w tym serwerów informatycznych; 
b) wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy dokumentacji; 
c) użyczenie lub najem zwielokrotnionych egzemplarzy dokumentacji;
jakiekolwiek udostępnianie egzemplarzy podmiotom trzecim, w szczególności instytucjom uczestniczącym w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oraz podmiotowi finansującemu zadanie;
d) publiczne udostępnianie dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności rozpowszechnianie dokumentacji na wyżej wskazane sposoby do celów informacji i posługiwania się nimi w czasie przeprowadzania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, w czasie wykonywania projektu budowlanego i wykonawczego, budowy i podczas eksploatacji inwestycji, do innego niż wyżej wymienione wykorzystania niezbędnego i związanego z wykonaniem robót budowlanych;
	Wykonawca oświadcza, że przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich opracowań dokumentacji (lub jej poszczególnych elementów), tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich opracowań na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6.

§ 9
Nadzór autorski
Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną na podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w §1.
Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy prawo budowlane.
	Nadzór autorski obejmuje w szczególności:
	uzgadnianie z inwestorem i wykonawcą na ich wnioski możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót lub przedstawionych przez Zamawiającego propozycji rozwiązań zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w Dokumentacji projektowo - kosztorysowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów Realizacji Zadania, z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 
czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego wymagającej uzyskania nowego pozwolenia na budowę,
udział w naradach technicznych na pisemne wezwanie Zamawiającego (maksymalnie 10 pobytów w okresie trwania gwarancji i rękojmi). 
wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych  w toku Realizacji Zadania poprzez dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenie poprawek lub uzupełnień na Dokumentację projektowo- kosztorysową,
dokonanie zmian rozwiązań projektowych, powstałych z powodu wady projektowej – na żądanie Zamawiającego. Jeżeli wprowadzenie zmian nie będzie wynikać z wad projektowych, sposób oraz koszty ich wprowadzenia ustalone zostaną w ramach odrębnej umowy, 
poprawianie błędów projektowych, likwidację kolizji między branżami lub uzupełnienie rysunków, detali bądź opisu technologii wykonania niezawartych w Dokumentacji projektowo - kosztorysowej,
	dokonywanie maksymalnie dwukrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich na pisemne żądanie Zamawiającego w okresie 3 lat od uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.
§ 10
Kary umowne
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowej w odniesieniu do terminu realizacji określonego w § 2,
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad w przekazanej dokumentacji projektowej, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad; 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w udzielaniu odpowiedzi, o których mowa w § 3 ust. 15 umowy, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego do udzielenia odpowiedzi;
nie zastosowanie się do obowiązku konsultowania rozwiązań projektowych skutkować może odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy i nałożeniem na Wykonawcę kar jak w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
w wysokości 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, określonego w 4 6 ust. 1, z wyłączeniem przypadku gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W związku z powyższym Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
	Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą zostać potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy, z wyłączeniem kary za zwłokę w usunięciu wad.
Kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1–5, ustalone za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za:
	każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu;

każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni.
	Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających z umowy. 

Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, a także prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
§ 11
Odstąpienie od umowy
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, tj. za dostarczone prace, dane, uzgodnienia i materiały wykonane i uzyskane do dnia odstąpienia od umowy.
	Zamawiający może niezwłocznie odstąpić od umowy, jeżeli:
	Wykonawca wykonuje usługi nieterminowo, niezgodnie z umową i poleceniami Zamawiającego,
	wystąpią przesłanki formalno-prawne po stronie Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie umowy (upadłość, likwidacja itp.).

§ 12
Postanowienia końcowe
Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracowników.
	Jako prawo właściwe dla niniejszej Umowy strony wybierają prawo polskie. 
	Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
	W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć zastosowanie do przedmiotu umowy, przepisy ustawy o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.
Integralną część umowy stanowią:
	zapytanie ofertowe,

oferta wykonawcy.
	Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
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