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Umowa nr ___________ 
 
zawarta w dniu ______________ roku w Gdańsku, pomiędzy: 
 
Agencją Rozwoju Pomorza Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. 
Grunwaldzkiej 472 D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000004441, NIP 5830002002, REGON 190044530, o kapitale 
zakładowym wynoszącym 26.320.000,00 zł, reprezentowana przez: 
 
Grupę Zarządzającą Pomerania Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku (80-001) przy ul. 
Trakt Św. Wojciecha 293 C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000005759, NIP 5832217586, REGON 191402635, o kapitale 
zakładowym 11.307.000,00 zł w całości opłaconym, którą reprezentują: 
1. Andrzej Ołów  - Prezes Zarządu 
2. Aleksandra Kampa - Wiceprezes Zarządu 
 
zwana dalej „Inwestorem” 
 
a 
 
________ Spółką ___________ z siedzibą w ______ (______) przy ul. ______, wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ______ w ______, ______  
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ______, NIP 
______, REGON ______, którą reprezentuje: 
______   - ______ 
 
zwana dalej „Projektantem” 
łącznie Inwestor wraz z Projektantem zwani dalej Stronami 
 
o treści następującej: 
 

§ 1 
1. Inwestor oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości gruntowej obejmującej działki nr 

______ i ______ o łącznej powierzchni ______ m2, położonych w Gdańsku przy ul. 
______, obręb ______, objętych księgami wieczystymi GD1G/______/_, GD1G/______ /0 
prowadzonymi przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg 
Wieczystych [dalej Nieruchomość]. Nieruchomość jest zabudowana budynkami zgodnie 
z OPZ stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami i roszczeniami osób trzecich, które nie 
wynikałyby z treści powyżej wskazanych ksiąg wieczystych.  

3. Inwestor oświadcza, że jego celem jest wybudowanie na Nieruchomości budynku 
biurowego, zgodnego ze specyfikacją wskazaną w treści Załącznika nr 2 do niniejszej 
umowy, o powierzchni NLA Nadziemnej budynku z wyłączeniem części wspólnych, między 
7600 m2 a 9000 m2, optymalnie wykorzystujących funkcje wskazane w planie 
zagospodarowania przestrzennego z uwzględnieniem treści Uchwały Rady Miasta 
Gdańska Nr XLVIII/1465/18 w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów 
małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich 
gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich 
mogą być wykonane, na terenie Miasta Gdańska, a także z uwzględnieniem uwarunkowań 
planistycznych i konserwatorskich, dostępności sieci itd. [dalej Inwestycja]. 

4. Jeżeli w umowie użyty jest zwrot „pozwolenie na budowę” lub „pozwolenie na użytkowanie” 
Strony zgodnie oświadczają, że zapisy te regulują również sytuacje, w których 
przewidywana będzie większa ilość tych dokumentów. 
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5. Jeżeli w umowie użyty jest zwrot „pozwolenie na budowę” Strony zgodnie oświadczają, że 
w wypadku braku konieczności uzyskiwania decyzji administracyjnej w tym zakresie, 
dopuszczają możliwość przygotowania i złożenia przez Projektanta zgłoszenia robót 
budowlanych. 

 
§ 2 

1. Inwestor zleca, a Projektant zobowiązuje się: 
1) sporządzić i dostarczyć Inwestorowi kompletną i kompleksową dokumentację 

projektową stanowiącą podstawę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 
Inwestycji wraz z uzyskaniem dla Inwestora wymaganych uzgodnień i pozwoleń [dalej 
Dokumentacja], 

2) przygotować wszelkie wnioski oraz uzyskać wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia, 
pozwolenia, itp. m. in. we właściwych organach administracji publicznej, które 
wymagane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu prawidłowej 
realizacji Inwestycji (w tym w szczególności przygotować poprawny wniosek i uzyskać 
dla Inwestora ostateczne decyzje o pozwoleniu na budowę Inwestycji),  

3) sprawować nadzór autorski realizacji wszelkich prac, w tym objętych odrębnymi 
pozwoleniami, o których mowa w pkt 2) powyżej, na zasadach opisanych w § 4 ust. 6 
i 7 niniejszej umowy. 

2. Projektant zobowiązuje się do uzyskania dla Inwestora wszelkich, wymaganych dla 
osiągnięcia jego celu wskazanego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, dokumentów formalno-
prawnych (w tym m. in. decyzji, pozwoleń, opinii, uzgodnień, inwentaryzacji i innych 
opracowań) oraz decyzji o pozwoleniu na budowę, z tym zastrzeżeniem, że Projektant nie 
będzie zobowiązany do pozyskiwania zgód i decyzji, których uzyskanie zgodnie z prawem 
pozostaje w ramach obowiązków Inwestora. Inwestor udzieli Projektantowi 
pełnomocnictwa uprawniające do podejmowania powyższych działań. 

3. Projektant zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Inwestora, dokumenty opisane w ust. 2 
niniejszego paragrafu i inne dokumenty wskazane w treści Załącznika nr 2. 

4. Projektant zobowiązuje się do przygotowania i złożenia wszelkich niezbędnych 
dokumentów wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej wraz z Dokumentacją oraz w terminach 
zgodnych z przepisami prawa i wymaganych przez organy administracji publicznej. 

5. Projektant zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji z uwzględnieniem możliwości 
zaopatrzenia Inwestycji w media przez gestorów funkcjonujących w sąsiedztwie 
Nieruchomości. Projektant przygotuje i złoży odpowiednie wnioski, po wcześniejszym 
uzgodnieniu ich treści z Inwestorem, do właściwych podmiotów trzecich w celu zawarcia 
ewentualnych porozumień, uzyskania zgód, uzgodnień, opinii i decyzji oraz warunków 
technicznych i realizacyjnych w zakresie mediów i dróg (w szczególności decyzji 
związanych z przyłączeniem obiektów do istniejącej infrastruktury lub przebudowy, a także 
w związku z przebudową sieci, obiektów, usuwania kolizji, itp.), a także innych niezbędnych 
dla osiągnięcia celu Inwestora dokumentów. 

6. Projektant przygotuje projekty rozbiórek obiektów przeznaczonych do usunięcia (rozbiórki, 
demontażu, itp.), jeśli takie okażą się konieczne i pozyska decyzję lub decyzje o 
zezwoleniu na rozbiórkę. 

7. Projektant zobowiązuje się do spełnienia wymogów określonych w niniejszej umowie i 
przepisach prawa, uzyskując taką jakość Dokumentacji, aby zostały wydane na rzecz 
Inwestora decyzje umożliwiające osiągnięcie jego celu wskazanego w § 1 ust. 3 niniejszej 
umowy. 

8. Projektant zobowiązuje się wykonać Dokumentację z należytą starannością, z 
uwzględnieniem zawodowego charakteru działalności Projektanta, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej oraz z zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

9. Projektant zobowiązuje się udzielać Inwestorowi wszelkich informacji dotyczących 
Dokumentacji oraz do bieżącego doradzania Inwestorowi we wszelkich sprawach 
związanych z przygotowaniem Dokumentacji oraz każdorazowo i na bieżąco informować 
Inwestora o wystąpieniach w jego imieniu o wydanie jakichkolwiek dokumentów lub 
decyzji, aż do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W szczególności, Projektant 
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jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Inwestora o wszelkich zagrożeniach 
dla Dokumentacji, dotyczących zarówno terminów jak i zakresu rzeczowego na każdym 
etapie wykonywania prac projektowych. 

10. Projektant zobowiązuje się przygotować Dokumentację w terminach określonych w treści 
§ 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

11. Strony zgodnie oświadczają, że w zakresie oceny należytego wykonania niniejszej umowy 
przez Projektanta zastosowanie będą miały m. in.: 
1) obowiązujące przepisy techniczno-budowlane oraz zasady wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, 
2) obowiązujące przepisy prawa. 

12. W trakcie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 
związanych z Inwestycją Projektant zobowiązany jest do: 
1) niezwłocznego udzielania wyjaśnień,  
2) przygotowania odpowiedzi na pytania potencjalnych wykonawców robót, 
3) wykonania ewentualnych modyfikacji dokumentacji projektowej (celem usunięcia jej 

wad, braków i niespójności),  
4) przedstawienia pisemnego stanowiska w przypadku złożenia odwołania, a także 

ustosunkowania się do twierdzeń i uwag wykonawców.  
13. Strony zgodnie potwierdzają, że na 14 dni przed rozpoczęciem postępowania związanego 

z wyłonieniem wykonawcy robót budowlanych Inwestor poinformuje o tym Projektanta, aby 
Projektant mógł logistycznie przygotować się do realizacji obowiązków, o których mowa w 
ust. 12. 

14. Projektant jest zobowiązany do wykonania swoich obowiązków wskazanych w ust. 12 w 
terminie 7 dni do dnia przekazania przez Inwestora informacji o potrzebie ich wykonania 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 
§ 3 

1. Strony zobowiązują się do ścisłego współdziałania w procesie przygotowania 
Dokumentacji, w tym Projektant zobowiązuje się do uwzględniania ewentualnych 
poprawek lub zmian Dokumentacji zgłaszanych przez Inwestora, stosownych do danego 
Etapu, niepowodujących zmian w poprzednich, już zatwierdzonych Etapach, chyba że dla 
osiągnięcia celu Inwestora niezbędne jest dokonanie w nich poprawek lub zmian 
Dokumentacji. 

2. Projektant przyjmuje do wiadomości, iż w toku realizacji przedmiotu umowy organizowane 
będą narady koordynacyjne służące omówieniu bieżącego postępu prac nad realizacją 
przedmiotu umowy. Narady związane z realizacją przedmiotu umowy będą odbywały się 
cyklicznie tj. nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie oraz na każde wezwanie Inwestora w 
jego siedzibie, chyba że Inwestor wskaże inne miejsce. 

3. Poszczególne elementy dokumentacji projektowej dostarczanej do zaopiniowania, 
uzgadniania lub weryfikacji dla Inwestora i innych instytucji nie będą wliczane do nakładu 
dokumentacji wskazanej w treści Załącznika nr 2. Koszty związane z opracowaniem 
materiałów roboczych, przeznaczonych do zaopiniowania, uzgodnienia, weryfikacji lub 
prezentacji ponosi Projektant. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają, że Dokumentacja będzie wykonana i dostarczona do siedziby Inwestora 
w następujących etapach i terminach: 
1) Etap I: opracowanie i przedstawienie Inwestorowi dwóch wariantów koncepcji 

architektoniczno-urbanistycznej Inwestycji w terminie 30 dni od dnia podpisania 
niniejszej umowy, 

2) Etap II: opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz ze złożeniem, w imieniu 
Inwestora wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kompletem 
załączników dla wszystkich obszarów realizacyjnych w terminie 10 miesięcy od dnia 
podpisania niniejszej umowy;  
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3) Etap III: uzyskanie ostatecznej decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę, w 
terminie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy, 

4) Etap IV: opracowanie pozostałej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wymaganej 
w celu osiągnięcia przez Inwestora celu, o którym mowa w § 1 ust. 3, w terminie 21 
miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy,  

5) Etap V: pełnienie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na 
podstawie opracowanej Dokumentacji, do dnia uzyskania prawomocnej i ostatecznej 
decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie Inwestycji w oparciu o 
Dokumentację. 

2. Koszty uzyskania wszystkich dokumentów (m. in. uzgodnień, pozwoleń, itp.) niezbędnych 
dla prawidłowego wykonania Dokumentacji, koszty sporządzenia mapy dla celów 
projektowych, dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w tym badań geologicznych terenu 
Nieruchomości oraz koszty sporządzenia dodatkowych elementów Dokumentacji 
niewymienionych wcześniej, a których konieczność uzyskania powstała w miarę postępu 
prac obciążają wyłącznie Projektanta, za wyjątkiem opłat skarbowych lub związanych z 
występowaniem przed urzędami, które to opłaty obciążają Inwestora jako stronę 
postępowania administracyjnego.  

3. Uchybienie terminu przekazania Inwestorowi przez Projektanta Dokumentacji 
spowodowane niezawinionym przez strony działaniem organu administracji publicznej lub 
gestorów sieci, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, nie stanowi 
opóźnienia Projektanta a terminy umowne ulegają proporcjonalnemu wydłużeniu o okres 
opóźnienia podmiotu trzeciego, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Jeżeli Projektant nie dotrzyma obowiązku ścisłej współpracy z Inwestorem i w 
konsekwencji nie powiadomi Inwestora o pojawieniu się możliwości uchybienia terminu 
przekazania Dokumentacji to wyłączenie odpowiedzialności, o którym mowa w ust. 3 
powyżej nie znajduje zastosowania, a Inwestor będzie uprawniony do skorzystania z 
przewidzianych w treści § 9 niniejszej umowy kar. 

5. Jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę, o której mowa m. in. w § 4 ust. 1 pkt 6) zostanie 
uchylona lub utraci moc z powodu wad Dokumentacji lub w związku z tymi wadami, co 
zniweczy osiągnięcie przez Inwestora celu wskazanego w § 1 ust. 3, to Inwestor może 
rozwiązać niniejszą umowę z winy Projektanta w trybie natychmiastowym i obciążyć 
Projektanta wszelkimi poniesionymi do tego momentu kosztami w ramach realizacji 
Inwestycji. Niniejszy zapis pozostaje bez wpływu na ewentualną odpowiedzialność 
odszkodowawczą Projektanta na zasadach ogólnych. 

6. Projektant zobowiązuje się sprawować nadzór autorski w ramach realizacji budowy 
Inwestycji i pozostałych realizacji objętych oddzielnymi pozwoleniami na budowę od chwili 
rozpoczęcia robót budowlanych, aż do ich ostatecznego zakończenia. W ramach nadzoru 
autorskiego Projektant zobowiązany jest do dokonywania m. in. następujących czynności: 
1) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych opisanych w 

Dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań oraz ewentualnego jej uszczegóławiania, 
oraz poprawiania błędnych rozwiązań projektowych, o ile takie wystąpią. Projektant 
wykona powyższe opracowania w formie pisemnej, w terminie 7 dni roboczych od dnia 
otrzymania odpowiedniego wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej, 

2) konsultowania z Inwestorem i wykonawcami robót budowlanych możliwości 
wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji, 
w szczególności w odniesieniu do użytych materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań 
technicznych i technologicznych (w tym również zgłoszonych przez Inwestora). Jeżeli 
wprowadzenie powyższych rozwiązań wymagać będzie wykonania dodatkowych 
analiz lub opracowania dodatkowej dokumentacji projektowej Strony w dobrej wierze 
uzgodnią termin jej wykonania oraz należne Projektantowi wynagrodzenie dodatkowe 
za jej sporządzenie, 

3) żądania wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania 
zagrożenia dla Inwestycji lub w trakcie wykonania robót budowlanych w sposób 
niezgodny z Dokumentacją. 
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7. Strony zgodnie ustalają, że nadzór autorski, o którym mowa w ust. 6 powyżej pełniony 
będzie przez czas realizacji budowy Inwestycji, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące 
począwszy od dnia przekazania Nieruchomości wykonawcy (w ten czas nie są wliczane 
przestoje w robotach budowlanych dłuższe niż dwa tygodnie) i obejmuje także: 
1) wizytę na budowie Inwestycji przedstawiciela Projektanta nie częściej niż jeden raz na 

dwa tygodnie w pełnej obsadzie, Strony zakładają możliwość częstszych lub rzadszych 
wizyt po wcześniejszym wydaniu w tym zakresie zgody przez Inwestora, 

2) konsultacje telefoniczne, mailowe oraz pracę w siedzibie Projektanta. 
8. Wraz ze zgłoszeniem Inwestorowi zakończenia danego etapu (dotyczącego projektu 

budowlanego, technicznego lub wykonawczego) przez Projektanta, Projektant 
zobowiązany jest do przedłożenia Inwestorowi oświadczenia o uzgodnieniu danego etapu 
międzybranżowo, zawierającego podpisy przedstawicieli wszystkich branż 
zaangażowanych w realizację danego etapu. 

9. Obowiązkiem Projektanta jest obecność podczas odbioru końcowego realizacji inwestycji. 
O terminie odbioru końcowego realizacji Inwestycji Inwestor poinformuje Projektanta z 
wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. 

 
§ 5 

1. Projektant wykona Dokumentację z opisami w języku polskim w 3 egzemplarzach oraz w 
wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD/pendrive, zapisanych w formacie PDF (dla 
całości Dokumentacji), DWG, DOC, RVT, DGN i XLS. Projektant przekaże Inwestorowi 
komplet Dokumentacji nie później niż w terminach wskazanych w treści § 4 ust. 1 niniejszej 
umowy. Inwestor dopuszcza możliwość wydania Dokumentacji tylko w formie 
elektronicznej, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu takiej formy przez Strony. 

2. Projektant odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za 
swoje własne. 

3. W ramach ścisłej współpracy, Inwestor podda ocenie wszelkie informacje i wymogi 
Projektanta i niezwłocznie poinformuje go o wszelkich wątpliwościach, w szczególności o 
tych, które mogą mieć wpływ na prawidłowość wykonania Dokumentacji, przebieg robót 
budowlanych, terminy i prawidłowość ich wykonania lub budżet przedsięwzięcia 
deweloperskiego. W razie potrzeby Inwestor przedstawi Projektantowi własne propozycje 
dotyczące ich usunięcia. 

4. Projektant nie uwzględni w Dokumentacji żadnych wymagań Inwestora, które będą 
niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Dokumentacja, na każdym etapie jej opracowania, będzie posiadała komplet uzgodnień 
wymaganych przepisami prawa w zakresie tego etapu. Uzyskanie powyższych uzgodnień 
jest obowiązkiem Projektanta, a koszty z tym związane zostały uwzględnione w jego 
wynagrodzeniu. 

6. Przekazanie Dokumentacji w ramach etapów jej wykonania będzie każdorazowo 
dokumentowane protokołem zdawczo-odbiorczym sporządzonym przez Projektanta i 
podpisanym przez obie Strony [dalej Protokół]. Przyjęcie przez Inwestora Dokumentacji 
lub jej części i złożenie podpisu pod Protokołem nie oznacza, że Inwestor dokonał jej 
odbioru jakościowego i potwierdził, że Dokumentacja jest wolna od wad. 

7. Protokół zostanie każdorazowo sporządzony w dwóch egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze Stron. 

8. Inwestor zobowiązany jest do zatwierdzenia przekazanej Dokumentacji lub jej części w 
terminie 21 dni od dnia podpisania Protokołu, o ile nie stwierdzi jej wad lub 
niekompletności. 

9. Jeżeli w terminie określonym w ust. 8 powyżej Inwestor stwierdzi wady lub niekompletność 
Dokumentacji lub jej części, wyznaczy Projektantowi termin do usunięcia wad lub 
niekompletności, co jednoznacznie stanowić będzie odmowę Inwestora jej zatwierdzenia, 
bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń. Odbiór ponownie złożonej 
Dokumentacji lub jej części w ramach trybu przewidzianego powyżej będzie każdorazowo 
dokumentowany Protokołem. Strony dopuszczają możliwość wielokrotnego uzupełniania 
przekazanej Dokumentacji lub jej części, w przypadku wystąpienia wad. 
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10. Jeżeli po zatwierdzeniu przez Inwestora Dokumentacji lub jej części Inwestor stwierdzi jej 
wady lub niekompletność, wyznaczy Projektantowi termin do usunięcia wad lub 
niekompletności. 

11. Jeżeli Projektant nie usunie wad lub niekompletności Dokumentacji lub jej części w 
terminie wskazanym w ust. 10 powyżej Inwestor będzie uprawniony do skorzystania z 
przewidzianych w treści § 9 niniejszej umowy kar umownych. 

12. Inwestor dokonuje zatwierdzenia Dokumentacji lub jej części w terminie określonym w ust. 
8 lub ust. 9 powyżej pisemnie pod rygorem nieważności za pośrednictwem operatora 
pocztowego przesyłką poleconą lub poprzez doręczenie osobiste, o czym poinformuje 
jednocześnie Projektanta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w § 
14 ust. 4 pkt 1) niniejszej umowy. Strony ustalają, że terminem zatwierdzenia jest data 
stempla pocztowego lub data prezentaty Projektanta w przypadku doręczenia osobistego. 

13. Projektant będzie uprawniony do wystawienia faktury VAT obejmującej część 
wynagrodzenia za wykonanie danego etapu Dokumentacji po jego zatwierdzeniu przez 
Inwestora zgodnie z treścią ust. 12. 

  
§ 6 

1. Za wykonanie Dokumentacji oraz czynności wskazane w § 2 niniejszej umowy Inwestor 
zapłaci Projektantowi ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie netto ___________ zł (słownie: 
___________). 

2. Projektant oświadcza, iż jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia 
faktury VAT. 

3. Do kwoty netto wskazanej w ust. 1 doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej 
z obowiązującymi przepisami. 

4. Strony zgodnie potwierdzają, że wynagrodzenie określone w ust. 1 powyżej obejmuje 
również czynności podejmowane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego, o 
którym mowa w § 4 ust. 6 i 7 niniejszej umowy. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje wszelkie koszty (w tym m. in. 
materiałów, urządzeń, wyrobów, energii, transportu itp.), których użycie jest wymagane 
i/lub niezbędne dla prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 

6. Wynagrodzenie, którym mowa w ust. 1 powyżej nie obejmuje kosztów, których obowiązek 
poniesienia, zgodnie z przepisami prawa, spoczywa wyłącznie na Inwestorze. Jeżeli 
powstanie konieczność poniesienia jakichkolwiek kosztów przez Inwestora, Projektant jest 
zobowiązany poinformować o tym Inwestora pisemnie pod rygorem nieważności za 
pośrednictwem operatora pocztowego przesyłką poleconą lub poprzez doręczenie 
osobiste, o czym poinformuje jednocześnie Inwestora za pośrednictwem poczty 
elektronicznej na adres wskazany w § 14 ust. 4 pkt 2) niniejszej umowy. Jeżeli Projektant 
uchybi powyższemu obowiązkowi, koszt ten obciąża wyłącznie Projektanta. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej zostanie 
zapłacone Projektantowi na podstawie wystawionych przez niego faktur VAT, po 
wykonaniu poszczególnych etapów przedmiotu umowy, według poniższych ustaleń: 
1) Etap I: ___________% wynagrodzenia, tj. kwota ___________ zł, 
2) Etap II: ___________% wynagrodzenia, tj. kwota ___________ zł, 
3) Etap III: ___________% wynagrodzenia, tj. kwota ___________ zł, 
4) Etap IV: ___________% wynagrodzenia, tj. kwota ___________ zł, 
5) Etap V: ___________% wynagrodzenia, tj. kwota ___________ zł. 

8. Projektant jest uprawniony do wystawienia faktur VAT obejmujących części 
wynagrodzenia wskazane w ust. 7 powyżej nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu 
zatwierdzenia wykonanej części przedmiotu umowy przez Inwestora, z uwzględnieniem § 
5 ust. 8 i 9 niniejszej umowy. 

9. Wynagrodzenie Projektanta będzie płatne w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
Inwestorowi prawidłowo wystawionej faktury VAT na rachunek Projektanta wskazany w jej 
treści. Inwestor wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu. Za datę zapłaty 
uznaje się dzień obciążenia rachunku Inwestora. 
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10. Strony zgodnie postanawiają, że Projektant zobowiązany jest do sporządzania 
wielobranżowych projektów lokali wybudowanych w ramach Inwestycji, na zlecenia ich 
nabywców przekazanych Projektantowi przez Inwestora. Koszt wykonania 
wielobranżowego projektu zamiennej aranżacji takiego lokalu Strony ustalą indywidualnie 
dla każdego lokalu. Niniejszy zapis nie zobowiązuje Inwestora do korzystania z usług 
Projektanta w powyższym zakresie. 

11. Projektant nie będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia dodatkowego za 
obecność na placu budowy Inwestycji w ramach pełnionego nadzoru autorskiego, w 
wymiarze przekraczającym ustalony w treści § 4 ust. 7, w wysokości ustalonej z 
Projektantem na etapie realizacji robót budowlanych. 

 
§ 7 

1. Zatwierdzenie Dokumentacji przez Inwestora nie zwalnia Projektanta od 
odpowiedzialności za wady stwierdzone w okresie późniejszym. 

2. Projektant udziela Inwestorowi gwarancji na Dokumentację na okres 12 miesięcy liczonych 
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Inwestor uzyskał 
ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Inwestycji. 

3. Jeżeli w trakcie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestycji, o której mowa w 
§ 4 ust. 1 pkt 6) niniejszej umowy stwierdzone zostaną wady Dokumentacji przez Inwestora 
lub właściwy organ administracji publicznej, wówczas Inwestor wyznaczy Projektantowi 
termin do ich usunięcia. 

4. W okresie gwarancji Projektant zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 
Dokumentacji. Projektant dołoży szczególnej staranności w przypadkach, w których od 
usunięcia wad Dokumentacji uzależnione będzie zachowanie terminu złożenia wniosku o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także harmonogramu robót ustalonego przez 
Inwestora z wykonawcą robót budowlanych realizowanej Inwestycji. 

5. Jeżeli Projektant nie usunie wad Dokumentacji w terminie ustalonym zgodnie z ust. 3 lub 
w trybie określonym w ust. 4 Inwestor może zlecić wykonanie zastępcze na koszt i ryzyko 
Projektanta, jeżeli wady będą nadawały się do takiego wykonania, bez konieczności 
uzyskiwania zgody sądu w tym zakresie. Projektant zwróci Inwestorowi poniesione koszty 
na podstawie faktury VAT (refaktury) lub noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej 
otrzymania. Inwestor będzie również uprawniony do potrącenia kosztów poniesionych w 
związku z wykonaniem zastępczym, w takim przypadku poinformuje Projektanta o 
dokonanym potrąceniu. 

6. Jeżeli Projektant nie usunie wad Dokumentacji w terminie ustalonym zgodnie z ust. 3 lub 
w trybie określonym w ust. 4 Inwestor może rozwiązać niniejszą umowę z winy Projektanta 
w trybie natychmiastowym jeżeli wady okażą się niemożliwe do usunięcia i obciążyć 
Projektanta wszelkimi poniesionymi do tego momentu kosztami w ramach realizacji 
Inwestycji. Niniejszy zapis pozostaje bez wpływu na ewentualną odpowiedzialność 
odszkodowawczą Projektanta na zasadach ogólnych. 

7. Projektant odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 
8. Powyższe zapisy nie wyłączają przepisów kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi za wady. 
 

§ 8 
1. Projektant ma prawo powierzyć część realizacji przedmiotu umowy tylko tym 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy zapewniają należyte wykonanie 
przedmiotu umowy oraz tylko za uprzednią pisemną zgodą Inwestora pod rygorem 
nieważności. Inwestor zastrzega sobie prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców. 

2. Umowy zawierane z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszą być 
dostosowane do warunków niniejszej umowy oraz muszą zawierać zgodne z niniejszą 
umową postanowienia w zakresie: 
1) warunków płatności 
2) terminów wykonania prac przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
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3) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, 

4) odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji, 
5) wysokości kar umownych, 
6) braku możliwości dokonywania cesji wierzytelności bez uprzedniej pisemnej zgody 

Inwestora, 
7) braku możliwości podzlecenia wykonania prac dalszym podwykonawcom bez zgody 

Inwestora, 
8) zasad odbiorów wykonanych prac. 

3. Projektant zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię umowy zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, lub ich 
zmian w terminie 5 dni roboczych od daty jej zawarcia, po udzieleniu pisemnej zgody przez 
Inwestora. 

4. Jakikolwiek odbiór prac wykonanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 
dokonany przez Projektanta obejmujący prace wchodzące w zakres przedmiotu umowy 
nie wywołuje skutków wobec Inwestora. 

5. Inwestor może żądać od Projektanta zmiany podwykonawcy, jeżeli zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że prace powierzone podwykonawcy są wykonywane nienależycie, 
powodują, że przedmiot umowy nie zostanie prawidłowo wykonany lub zostanie wykonany 
z opóźnieniem. 

6. Uzyskanie pisemnej zgody Inwestora na powierzenie realizacji części przedmiotu umowy 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie zwalnia Projektanta od 
odpowiedzialności wobec Inwestora za należyte wykonanie zobowiązań wynikających z 
niniejszej umowy. Projektant odpowiada za działania, zaniechania, zaniedbania i 
uchybienia każdego podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy, jak za własne 
działania, zaniechania, zaniedbania i uchybienia. 

7. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, na 
której zawarcie Inwestor wyraził zgodę, wynagrodzenia należne podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy nie zostanie zapłacone w całości lub w części, Inwestor po 
uprzednim wezwaniu Projektanta do złożenia wyjaśnień w tym zakresie w terminie 5 dni 
roboczych, będzie uprawniony do dokonania bezpośredniej zapłaty wymaganego 
wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
obejmuje wyłącznie należne podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie, 
bez odsetek i pomniejsza kwotę wynagrodzenia należną Projektantowi. 

 
§ 9 

1. Projektant zobowiązany jest zapłacić Inwestorowi następujące kary: 
1) 10% wartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, w przypadku gdy 

Projektant rozwiąże niniejszą umowę (odstąpi od umowy lub ją wypowie) z powodu 
okoliczności, leżących po jego stronie, 

2) 10% wartości całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1, w przypadku 
rozwiązania niniejszej umowy (odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy), na 
jakiejkolwiek podstawie, z przyczyn nie leżących po stronie Inwestora, 

3) 0,5% wynagrodzenia brutto za dany etap realizacji przedmiotu umowy, za każdy dzień 
opóźnienia w dotrzymaniu terminu tego etapu, z tym zastrzeżeniem że jeżeli Projektant 
dotrzyma terminu zakończenia przedmiotu umowy Inwestor odstąpi od nakładania na 
Projektanta kar za opóźnienie w realizacji poszczególnych etapów, 

4) każdorazowo 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 7 pkt 1) za 
nienależyte wykonanie nadzoru autorskiego lub nie wykonanie nadzoru na wezwanie 
Inwestora w wyznaczonym przez niego terminie, 

5) 3% wartości wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1, za nieobecność przy odbiorze 
końcowym robót budowlanych, 



Strona 9 z 13 
 

6) 0,1% wartości wynagrodzenia w określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia 
w dotrzymaniu któregokolwiek z terminów określonych w postanowieniach niniejszej 
umowy, innych niż powyższe, 

7) każdorazowo 0,5 % wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 7 pkt 1) –– za 
każde inne nienależyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy powstanie 
szkoda przewyższająca wysokość zastrzeżonej kary umownej, Inwestor może dochodzić 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Kary mogą być naliczane z każdego tytułu odrębnie. Jeżeli to samo zdarzenie daje 
podstawę do naliczenia kilku kar, wszystkie kary będą sumowane oraz naliczane przez 
cały okres istnienia podstaw do ich naliczenia. Rozwiązanie niniejszej umowy nie wpływa 
na prawo dochodzenia zapłaty kar przez Inwestora. 

4. Inwestor zastrzega sobie możliwość potrącenia kar i należności z wynagrodzenia 
Projektanta. Potrącenia można dokonać również wówczas, gdy obydwie wierzytelności nie 
są jeszcze wymagalne, gdy jedna z nich jest wymagalna lub obydwie są wymagalne. 

5. W każdym przypadku rozwiązania niniejszej umowy z winy Projektanta, Projektant ma 
obowiązek przekazać Inwestorowi Dokumentację sporządzoną według stanu 
zaawansowania prac na dzień rozwiązania umowy za zapłatą wynagrodzenia 
proporcjonalną w stosunku do stopnia zaawansowania prac nad wykonaniem 
Dokumentacji, z uwzględnieniem potrącenia ewentualnych kar umownych. 

 
§ 10 

1. Projektant zapewnia, że: 
1) Dokumentacja będzie wolna od wad zmniejszających jej wartość lub użyteczność ze 

względu na cel Inwestora określony w niniejszej umowie oraz, że będzie kompletna, 
2) ponosi pełną odpowiedzialność za rozwiązania użyte w Dokumentacji niezgodne z 

zapisami niniejszej umowy, Normami Polskimi, obowiązującymi przepisami prawa, w 
tym w szczególności z prawem budowlanym oraz wszelkimi aktami wykonawczymi, 

3) posiada (w tym jego ewentualni podwykonawcy) właściwe uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, aktualne zaświadczenia z 
właściwych Izb Samorządów Zawodowych oraz właściwe uprawnienia do wykonania 
Dokumentacji, 

4) Dokumentacja będzie wystarczająca dla osiągnięcia celu Inwestora, opisanego w § 1 
ust. 3 niniejszej umowy, 

5) Dokumentacja będzie wystarczająca dla uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu 
na budowę Inwestycji oraz wszystkich obiektów budowlanych realizowanych na terenie 
Nieruchomości na podstawie Dokumentacji, 

6) Dokumentacja będzie wystarczająca dla wybudowania wszystkich obiektów 
budowlanych oraz pozostałych elementów realizowanych na terenie Nieruchomości na 
podstawie Dokumentacji i uzyskania decyzji o pozwoleniu na ich użytkowanie lub 
zawiadomienia o zakończeniu budowy. 

2. W sytuacji, gdy Projektant nie dotrzyma któregokolwiek z zapewnień wskazanych w ust. 1 
powyżej zobowiązuje się do naprawienia szkód poniesionych przez Inwestora, 
pozostających w związku z ich niedotrzymaniem. 

 
§ 11 

1. Projektant niniejszym wyraża zgodę i zobowiązuje się przenieść na rzecz Inwestora 
wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych w związku z wykonywaniem 
niniejszej umowy. 

2. Projektant oświadcza, że posiada lub nabędzie wszelkie autorskie prawa majątkowe do 
Dokumentacji wytworzonej w wykonaniu niniejszej umowy oraz prawo własności 
nośników, na których utrwalona została Dokumentacja.  

3. Projektant oświadcza, że będzie miał także wyłączne prawo dysponowania prawem do 
zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań Dokumentacji oraz 
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udzielenia wszelkich zgód lub upoważnień oraz, że nie istnieją żadne ograniczenia do 
przeniesienia przysługujących jej praw lub udzielenia zgód albo upoważnień. 

4. Projektant oświadcza, że: 
1) Dokumentacja stanowić będzie w całości dzieło oryginalne, nie naruszające żadnych 

praw osób trzecich, w tym w szczególności nie będzie naruszać praw podmiotów 
trzecich, i że żadne roszczenia nie zostały, do dnia zawarcia niniejszej umowy 
zgłoszone przez jakikolwiek podmiot trzeci, w tym w szczególności dotyczące praw 
autorskich, praw własności przemysłowej, praw do baz danych ani dóbr osobistych 
oraz  

2) nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Projektanta, w tym 
jego następców prawnych oraz podmioty, którym Projektant lub następcy prawni 
Projektanta udostępnili, udostępnią, umożliwili lub umożliwią korzystanie z 
Dokumentacji w jakikolwiek sposób lub na rzecz, których przeniesione zostaną 
majątkowe prawa autorskie do Dokumentacji, w szczególności każdoczesnego 
właściciela (użytkownika wieczystego) Nieruchomości, dla której została sporządzona 
Dokumentacja na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wykonywania 
autorskich praw majątkowych do Dokumentacji. 

5. Projektant oświadcza, że: 
1) twórcy Dokumentacji oraz innych materiałów przekazanych Inwestorowi w ramach 

realizacji niniejszej umowy przeniosą na rzecz Projektanta autorskie prawa majątkowe 
do stworzonych przez siebie utworów oraz prawo zezwalania na wykonywanie 
autorskich praw zależnych do Dokumentacji oraz innych materiałów przekazanych 
Projektantowi w ramach realizacji niniejszej umowy, na wszystkich dostępnych polach 
eksploatacji wskazanych, w szczególności na rozporządzanie oraz korzystanie z 
utworów zależnych (adaptacji, zmian, wszelkich przeróbek Dokumentacji), 

2) Dokumentacja nie będzie znajdować się w posiadaniu osób trzecich. Projektant  nie 
zobowiązał się do zbycia wraz z materialnym nośnikiem Dokumentacji majątkowych 
praw autorskich, ani prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 
do opracowań Dokumentacji na rzecz osób trzecich, 

3) żadne z autorskich praw majątkowych do Dokumentacji (w tym prawo zezwalania na 
wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Dokumentacji), jak też prawo własności 
nośników, na których utrwalona zostanie Dokumentacja nie będzie przedmiotem 
jakichkolwiek obciążeń lub praw lub roszczeń podmiotów trzecich. 

6. Projektant oświadcza, że z chwilą otrzymania należnego i wymagalnego wynagrodzenia 
za Dokumentację lub jej część wykonaną i przekazaną Inwestorowi: 
1) przenosi na rzecz Inwestora autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych, powstałych w wykonaniu niniejszej umowy, a w szczególności do 
Dokumentacji [dalej łącznie Utwory], bez ograniczeń czasowych lub terytorialnych, na 
wszelkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia Umowy, w szczególności na 
następujących polach eksploatacji: 
a) utrwalanie na wszelkich znanych w chwili zawarcia niniejszej umowy nośnikach, w 

szczególności na nośnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD 
wszelkiego formatu i rodzaju, na dyskach optycznych i magnetooptycznych; 

b) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie w całości lub części każdą techniką znaną w 
chwili zawarcia Umowy; 

c) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci Internet oraz do technologii chmury; 
d) wprowadzanie do obrotu w kraju i za granicą, użyczanie lub najem oryginałów albo 

ich egzemplarzy, w tym ich zbywanie; 
e) rozpowszechnianie oraz rozpowszechnianie egzemplarzy w jakikolwiek sposób, 

jakąkolwiek techniką, publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, 
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w 
taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 
wybranym; 
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f) wykorzystanie w celach realizacji inwestycji budowlanej, w szczególności 
przystosowywanie, dokonywanie zmian zgodnych z zamierzeniami inwestycyjnymi 
Inwestora lub jego następców prawnych, dokonywanie remontów, zmian, 
rearanżacji, poprawek, przeróbek dotyczących obiektów 
wybudowanych/wzniesionych/posadowionych na podstawie Dokumentacji; 

g) wykorzystywania w całości lub we fragmentach, w tym jako kompilacje i połączenia; 
h) wykorzystywanie do reklamy lub promocji lub w celach informacyjnych. 

7. W ramach wynagrodzenia otrzymanego od Inwestora Projektant przenosi na Inwestora 
wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań 
Utworów, na polach eksploatacji wyżej wskazanych. Przeniesienie praw autorskich 
obejmuje w szczególności prawo zezwalania na korzystanie i rozporządzanie zależnymi 
prawami autorskimi do Dokumentacji, jak również sporządzania opracowań, jeżeli w 
świetle ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych wymagana byłaby zgoda na 
sporządzenie opracowania. 

8. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Dokumentacji, w ramach 
otrzymanego od Inwestora wynagrodzenia, Projektant: 
1) przenosi na rzecz Inwestora także prawo własności wszelkich nośników, na których 

Utwory zostały utrwalone,  
2) udziela nieograniczonej i nieodwołalnej zgody na rzecz Inwestora oraz jego następców 

prawnych, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w niniejszej umowie, w 
szczególności na: 
a) kontynuacje, adaptację, przeróbki i dokonywanie jakichkolwiek zmian w Utworach; 
b) rozporządzanie oraz korzystanie z utworów zależnych (adaptacji, zmian, przeróbek 

Utworów); 
c) modyfikowanie, adaptację lub innego rodzaju opracowywanie Utworów i obiektów 

stanowiących ich urzeczywistnienie oraz na korzystanie i rozporządzanie takim 
zmodyfikowanym Utworem. 

9. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie potwierdzają, że wynagrodzenie wypłacone 
przez Inwestora Projektantowi zgodnie z harmonogramem i odpowiadające wykonanym 
etapom przedmiotu umowy stanowi również zapłatę za przeniesienie praw opisanych w 
niniejszym paragrafie w zakresie każdego ze wskazanych etapów jeżeli dotyczy on 
wykonania Utworów (tj. np. w zakresie części Dokumentacji), na wszystkich wymienionych 
polach eksploatacji. 

10. Projektant oświadcza, że: 
1) uzyska od wszystkich twórców lub podwykonawców jakiejkolwiek części Dokumentacji 

upoważnienie dla Projektanta (w tym jego następców prawnych) do wykonywania 
autorskich praw osobistych, w szczególności w zakresie decydowania o pierwszym 
udostępnieniu utworów publiczności, nadzoru nad korzystaniem z Utworów, 
decydowania o oznaczeniu Dokumentacji imieniem lub nazwiskiem twórcy lub 
korzystania i rozpowszechniania z niej anonimowo i przeniesie je na Inwestora w 
ramach wynagrodzenia umownego,  

2) nieodwołalnie zobowiązuje się wobec Inwestora nie wykonywać osobistych praw 
autorskich do jakiekolwiek części Dokumentacji, 

3) zapewnia, że twórcy (współtwórcy), którym przysługują osobiste prawa autorskie do 
jakiejkolwiek części Dokumentacji nie będą wykonywać przysługujących im w stosunku 
do Dokumentacji osobistych praw autorskich.  

11. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony postanawiają, że Inwestor i jego następcy prawni 
mogą korzystać z Dokumentacji w dowolnym celu związanym z prowadzoną działalnością 
gospodarczą, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia dla Projektanta, w 
szczególności Inwestor ma prawo korzystać z nabytych uprawnień w jakimkolwiek 
zakresie, w tym przenosić autorskie prawa majątkowe, jak również udzielać innym 
podmiotom licencji na korzystanie z praw w dowolnym zakresie, w tym z prawem 
udzielania sublicencji. 

12. W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń do Inwestora (w tym do jego następców 
prawnych) z tytułu naruszenia praw osób trzecich, Projektant zobowiązuje się zwolnić od 
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odpowiedzialności Inwestora (i odpowiednio jego następców prawnych) wobec takiej 
osoby trzeciej oraz z tytułu wszelkich szkód, jakie Inwestor (w tym jego następcy prawni) 
poniesie wskutek roszczeń i innych żądań osób trzecich i pokryć Inwestorowi (lub jego 
następcom prawnym) wszelkie szkody poniesione przez Inwestora  (lub jego następcę 
prawnego) z tego tytułu, każdorazowo w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania 
stosownego wezwania do zapłaty, na rachunek bankowy wskazany w takim wezwaniu. 

13. Projektant oświadcza, że kontynuacja przez osobę trzecią prac projektowych na bazie 
Dokumentacji nie będzie stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich i nie będzie 
podstawą roszczeń Projektanta ani osób trzecich, które przygotowywały jakąkolwiek część 
Dokumentacji dla Projektanta. 

14. W celu uniknięcia wątpliwości Projektant zapewnia Inwestora, że wszelkie prawa 
wskazane w niniejszej umowie, Projektant ma prawo przenieść na inne podmioty, w 
szczególności na Inwestora, dla którego została sporządzona Dokumentacja. 

 
§ 12 

1. Inwestor może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia jeżeli 
Projektant: 
1) pozostaje w opóźnieniu z dostarczeniem Dokumentacji lub jej części o więcej niż 30 

dni w stosunku do terminów ustalonych w umowie, 
2) uchyla się od usunięcia wad Dokumentacji lub jej części w terminie ustalonym przez 

Inwestora lub pozostaje w opóźnieniu z usunięciem wad Dokumentacji lub jej części o 
więcej niż 30 dni w stosunku do terminu ustalonego przez Inwestora, 

3) w rażący sposób narusza inne ustalenia niniejszej umowy, pomimo uprzedniego 
wezwania i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do zaprzestania naruszeń. 

2. Projektant może rozwiązać niniejszą umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, 
jeżeli Inwestor: 
1) w rażący sposób narusza postanowienia niniejszej umowy, pomimo uprzedniego 

wezwania i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do zaprzestania naruszeń, 
przy czym termin ten nie może być krótszy niż 30 dni od dnia otrzymania wezwania 
przez Inwestora, 

2) pozostaje w zwłoce z zapłatą wymagalnego wynagrodzenia Projektanta o więcej niż 
30 dni, pomimo uprzedniego wezwania Inwestora do zapłaty i wyznaczenia mu 
dodatkowego 30 dniowego terminu na uregulowanie należności. 

3. Jeżeli rozwiązanie niniejszej umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Projektanta, 
przekaże on Inwestorowi – pod warunkiem uprzedniego uregulowania przez Inwestora 
należnego za wykonaną część Dokumentacji wynagrodzenia - wszelkie autorskie prawa 
majątkowe oraz prawa zależne do Dokumentacji, wszystkich wykonanych rysunków, 
opisów i obliczeń według stanu zaawansowania prac na dzień rozwiązania umowy, 
niezależnie od uprawnień Inwestora w zakresie nałożenia na Projektanta kar umownych. 

4. Jeżeli rozwiązanie niniejszej umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Inwestora, 
zapłaci on Projektantowi wynagrodzenie za wszystkie prace wykonane do dnia 
rozwiązania umowy, niezależnie od uprawnień Projektanta w zakresie nałożenia na 
Inwestora kar umownych. 

 
§ 13 

Projektant przedkłada do niniejszej umowy dowód zawarcia umowy ubezpieczenia z tytułu 
odpowiedzialności od prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Odpis polisy 
ubezpieczeniowej stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Projektant zobowiązuje się do 
utrzymywania powyższej polisy na własny koszt przez cały czas trwania niniejszej umowy. 

 
§ 14 

1. Projektant oświadcza, że trakcie realizacji niniejszej umowy nie będzie przedkładał 
interesu jakiegokolwiek wykonawcy robót budowlanych, producenta lub dostawcy 
materiałów budowlanych czy urządzeń nad interes innych wykonawców robót 
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budowlanych, producentów lub dostawców materiałów budowlanych oraz, że w umowach 
ze swoimi podwykonawcami zawrze analogiczne do powyższego ich oświadczenie. 

2. Projektant poczyni wszelkie możliwe starania i przedsięweźmie środki zmierzające do 
uniemożliwienia wykorzystania, powielenia całkowitego lub częściowego, kopiowania, 
które mogłoby zostać dokonane przez osoby trzecie w stosunku do Dokumentacji. 
Projektant uprzedzi o tym obowiązku swój personel i podwykonawców i zadba o jego 
skuteczne przestrzeganie. 

3. Projektant zobowiązuje się traktować jako poufne wszelkie dane i informacje dotyczące 
Dokumentacji oraz nie ujawniać ich, ani nie przekazywać w całości lub w części osobom 
trzecim. Powyższe zastrzeżenia nie dotyczą udostępnienia niezbędnych materiałów lub 
informacji organom administracji publicznej oraz innym instytucjom w zakresie koniecznym 
dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a także gdy obowiązek ujawnienia informacji 
wynika bezpośrednio z przepisów prawa bądź decyzji organów władzy publicznej. 

4. Strony ustalają, że dla bezpośredniej współpracy przy realizacji niniejszej umowy 
wyznaczają przedstawicieli: 
1) ze strony Projektanta: 

a) _________, tel. ___________, email: ___________,  
b) _________, tel. ___________, email: ___________,  
c) _________, tel. ___________, email: ___________,  

2) ze strony Inwestora: 
a) _________, tel. ___________, email: ___________,  
b) _________, tel. ___________, email: ___________,  
c) _________, tel. ___________, email: ___________. 

5. Strony zgodnie ustalają, że bieżąca komunikacja ich przedstawicieli przy realizacji 
niniejszej umowy, za wyjątkiem sytuacji wskazanych wyraźnie w umowie, może odbywać 
się telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej, na numery oraz adresy 
wskazane powyżej, przy czym wszelkie ustalenia telefoniczne wymagają łącznego ich 
potwierdzenia przez obie Strony w korespondencji elektronicznej. 

6. Strony oświadczają, że ich adresy uwidocznione w komparycji niniejszej umowy są 
jednocześnie ich adresami do doręczeń. Strony zobowiązują się powiadamiać o zmianach 
powyższych adresów z tym skutkiem, że w przypadku zaniedbania tego obowiązku 
przesyłka nadania na ten adres uznawana będzie za skutecznie doręczoną. 

7. Strony ustalają, że Projektant może dokonać cesji niniejszej umowy wyłącznie za 
uprzednią zgodą Inwestora, wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 15 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  
2. Rozwiązanie niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie ma Kodeks Cywilny, 

Prawo Budowlane oraz ustawa o prawach autorskich oraz prawach pokrewnych. 
4. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z niniejszej umowy będą rozpatrywane 

przez Sąd Powszechny właściwy według siedziby Inwestora. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 
Inwestor         Projektant 
 
 
 
 
Załączniki: 
1. SIWZ wraz z załącznikami 
2. Opis Przedmiotu Zamówienia 
3. Oferta Wykonawcy 
4. Odpis Polisy Ubezpieczeniowej Wykonawcy 


