
Krzepice, 28.06.2022 r.

Gmina Krzepice
ul. Częstochwska 13
42-160 Krzepice

ITR.7011.1.2022

Zapytanie ofertowe
Postępowanie prowadzone w oparciu o wewnętrzną procedurę Zamawiającego 

o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 zł 
zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

 

I. Zamawiający: Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice

zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zajączkach Pierwszych dz. nr 1852,
obr. Zajączki I.”

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Specyfikacja głównych wymagań 

Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia dokumentacji projektowej wymaganej 
przez Prawo budowlane dla zgłoszenia robót budowlanych, których celem jest 
modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zajączkach Pierwszych od km 0+004
do km 0+300, dz. nr 1852,  (gmina Krzepice, sołectwo Zajączki Pierwsze, obręb Zajączki 
Pierwsze)
Orientacyjnie obszar objęty niniejszym zamówieniem przedstawia załącznik nr 4
W celu zapoznania się z materiałem mapowym należy:
skorzystać z linku https://mapy.powiatklobucki.pl/ergogeoportal/f?p=MAPA:113 

1. w lewym menu kliknąć na zakładkę „szukaj” i wyszukać dz. nr 1852 , obr. Zajączki I 
2. w lewym menu kliknąć na zakładkę „mapy”, a następnie „wszystkie plany”

W wyniku otworzy się mapa z zaznaczoną działką na podkładzie z MPZP.
Obszar objęty inwestycją jest oznaczony symbolem 2-KDD1
„§82. Na terenach dróg publicznych - dojazdowe, oznaczonych symbolami 2-KDD1 i 2-
KDD2 obowiązują następujące ustalenia:
1) zakazuje się sytuowania budynków;
2) ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny dróg publicznych - dojazdowe;
3) dopuszcza się budowę i utrzymanie:
a) obiektów budowlanych i instalacji związanych z infrastrukturą techniczną,
b) miejsc postojowych,
c) obiektów związanych z sytuowaniem zieleni urządzonej oraz jej towarzyszącym,
4) ustala się 1 % stawkę służącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości.”

Obszar inwestycji pokazuje również mapa geoportal2

Zamawiający zamierza dokonać modernizacji (przebudowy) drogi gminnej dojazdowej do 
pól polegającej na uzupełnieniu, wzmocnieniu i wyrównaniu istniejącej podbudowy, a 
następnie ułożeniu nakładki oraz wykonaniu tłuczniowych poboczy. Na realizację zadania 

https://mapy.powiatklobucki.pl/ergogeoportal/f?p=MAPA:113:::::P113_LINK_GUID:dedbc4de525441169ac635f1f26b0554
https://polska.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?link=E860CF3A1B03F


Zamawiający otrzymał dofinansowanie z budżetu województwa śląskiego. Zakres 
zgłoszonych prac:

• roboty pomiarowe
• mechaniczne ścinanie poboczy z korytowaniem i wywozem urobku na odl do 5 km
• profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
• warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. po zagęszczeniu 20 cm lub 

stabilizacja in situ
• wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno – bitumiczną gr. 3 cm
• nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 5 cm
• nawierzchnia z tłucznia – pobocza gr. 10 cm
• geodezja powykonawcza

szer. jezdni 3,50 m, szer. poboczy 0,75 m
W dniu 28.06.2022 r. Zamawiający złożył wniosek o zwolnienie z budowy kanału 
technologicznego. Modernizacji bowiem poddawany jest odcinek drogi publicznej nr 
639177S.

Zakres niniejszego zamówienia obejmuje sporządzenie następujących dokumentów:
1) dokumentacja wymagana do zgłoszenia robót – 4 egzemplarze,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 4 egzemplarze,
3) przedmiar robót – 1 egzemplarz,
4) kosztorys inwestorski – 1 egzemplarz, 

Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej. Wersję elektroniczną 
należy umieścić na płycie CD lub DVD. Musi ona zawierać:

1) dokumentacja wymagana do zgłoszenia robót – typ pliku *pdf
2) STWiOR – typ pliku *pdf
3) przedmiar – typy plików *pdf (wygenerowany z programu kosztorysowego – nie 

skan) i *ath
4) kosztorys inwestorski - typy plików *pdf i *ath

W ramach zaproponowanej ceny ofertowej, Wykonawca jest zobowiązany do:
• pozyskania niezbędnych materiałów, uzgodnień i decyzji, 
• sporządzenia jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, jeżeli 

Zamawiający przystąpi do realizacji projektu po sześciu miesiącach od daty odbioru
dokumentacji projektowej,

• naniesienia skutecznych poprawek i uzupełnień do dokumentacji projektowej, jakie
wynikną po ich sprawdzeniu, w toku dokonywania zgłoszenia i uzyskiwania 
pozwoleń,

• udzielania wyjaśnień w procedurze wyboru wykonawcy.  
2. Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia został opisany według następujących kodów CPV – 71320000-7
4. Wykonawca związany jest ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 

wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Termin realizacji przedmiotu zamówienia

30 dni od daty podpisania umowy

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:
1. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo - ofertowy według 

załączonego wzoru – załącznik 1.



2. Oświadczenie o posiadaniu właściwych uprawnień do projektowania lub o 
dysponowaniu osobą posiadającą takie uprawnienia wraz z kopią uprawnień i 
zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. - 
załącznik 2

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i 
Wykonawcy mogą przekazywać mejlowo itr@krzepice.pl (w temacie proszę wpisać „Droga
Zajączki I”).

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień 
dotyczących postępowania w jest Waldemar Majchrzak, inspektor ds. infrastruktury 
technicznej, inwestycji i dróg.

VII. Miejsce składania ofert
Ofertę cenową należy przygotować zgodnie z załącznikiem nr 1 i przesłać pocztą, lub złożyć 

w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Krzepicach, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice 
do dnia 07.07.2022 r., do godz. 11.00, w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać w 
następujący sposób:

Oferta na wykonanie dokumentacji dla zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Zajączkach Pierwszych dz. nr 1852, obr. Zajączki I.” - nie otwierać przed 
07.07.2022 r., godz. 11.30.”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.07.2022 r., o godz. 11.30, w Urzędzie Miejskim w 
Krzepicach, ul. Częstochowska 13, w sali obrad Rady Miejskiej w Krzepicach.

VIII. Kryterium wyboru ofert.

Najniższa cena

IX. Opis sposobu obliczania ceny
1. Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto

za wykonanie przedmiotu zamówienia, stawkę podatku VAT, cenę netto. 
2. Wartość cenową należy podać w złotych polskich liczbą – z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku oraz słownie.
3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Cena ofertowa musi zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 
zamówienia.

4. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych 
polskich.

X. Informacje o formalnościach 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich 

Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia

o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą. 
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez 
przeprowadzania ich ponownej oceny.

4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 



określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga. 
5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 

uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

XI. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krzepic, 42-160 Krzepice,
ul. Częstochowska 13, tel. 34 399 91 60, fax 34 399 91 84;

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzepice jest Pan Grzegorz 
Pietruszka, kontakt: adres e-mail: g.pietruszka@odo-iod.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w 
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
wykonanie dokumentacji dla „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 
Zajączkach Pierwszych dz. nr 1852, obr. Zajączki I.”;

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które będą 
przetwarzały Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z 
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy;

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje 
niepodania określonych danych wynikają z PZP;

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 
dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 
RODO**;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO;

9. Nie przysługuje Pani/Panu:



− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy
w zakresie niezgodnym z PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego 
załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w 
celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy 
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Załączniki:
1. Formularz cenowo – ofertowy
2. Oświadczenie  o  posiadaniu  właściwych  uprawnień  do  projektowania  lub  o  dysponowaniu

osobą posiadającą takie uprawnienia
3. Oświadczenie dot. wykluczenia z postępowania.
4. Projekt umowy.
5. Mapa z oznaczeniem miejsca robót.

ZATWIERDZIŁ:

Burmistrz Krzepic
(-) Krystian Kotynia



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7011.1.2022)

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY
............................................................................

............................................................................  
nazwa i adres Wykonawcy

NIP: ....................................................

REGON:...............................................  

tel.: ....................................................  

adres e – mail: .................................... Zamawiający
Gmina Krzepice
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zajączkach Pierwszych dz. nr 1852, obr. 
Zajączki I.”, po zapoznaniu się z opisem, zakresem i warunkami realizacji zamówienia Ja/My, niżej 
podpisany/i, 

_______________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz: 

_______________________________________________________________________ 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:  ___________________ zł brutto

/słownie brutto/________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(VAT: …........ %, netto: …......................................... zł)

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w zapytaniu. 
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc od daty 
wyznaczonej na składanie ofert. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy i 
zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że wypełnione zostały obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały 
pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

......................................................                             ........................................................................
miejscowość i data       Podpis i pieczęć osoby upoważnionej



Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7011.1.2022)

Oświadczenie o posiadaniu właściwych uprawnień do projektowania
 lub o dysponowaniu osobą posiadającą takie uprawnienia

Ja niżej podpisany oświadczam, że

- *posiadam uprawnienia do projektowania upoważniające mnie do sporządzenia 
dokumentacji wymaganej w niniejszym postępowaniu i przynależę do Polskiej Izby 
Inżynierów Budownictwa (PIIB)

- *dysponuję osobą posiadającą uprawnienia do projektowania upoważniające do 
sporządzenia dokumentacji wymaganej w niniejszym postępowaniu i przynależącej do 
Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB)

W załączeniu przedstawiam kopię uprawnień i zaświadczenie o przynależności do PIIB

* - niewłaściwe skreślić

......................................................                             ........................................................................
miejscowość i data                                                                      /Podpis i pieczęć osoby upoważnionej



Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7011.1.2022)

............................................................................

............................................................................  
nazwa i adres Wykonawcy

NIP: ....................................................

REGON:...............................................  

tel.: ....................................................  

adres e – mail: ....................................

OŚWIADCZENIE 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA, o których mowa w art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wypełnione i podpisane 
odpowiednio przez: 
a) Wykonawcę* albo;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej)* albo;
c) każdego ze wspólników spółki cywilnej*
* niepotrzebne skreślić

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w oparciu o 
wewnętrzną procedurę Zamawiającego o wartości mniejszej od kwoty 130 000,00 zł - zgodnie z 
ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na zadanie pn. 
wykonanie dokumentacji dla „Modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zajączkach 
Pierwszych dz. nr 1852, obr. Zajączki I.” , 
oświadczam, co następuje:
Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, 2, 3 ustawy z dnia 
13.04.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

……………………………………………………                           ………………………………………………………     
(miejsce i data złożenia oświadczenia)             podpis osoby (osób) upoważnionej/ych do 

składania oświadczeń woli w                                            
                                                                                imieniu: 
                                                                               a) Wykonawcy; 
                                                                               b) każdego ze wspólników konsorcjum;
                                                                               c) każdego ze wspólników spółki cywilnej.



Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego (sprawa: ITR.7011.1.2022)

Projekt umowy
UMOWA  Nr 2222. ___________. 2022

zawarta w dniu …....2022 roku w Krzepicach pomiędzy:
 
Gminą Krzepice, ul. Częstochowska nr 13, 42-160 Krzepice, NIP 5742054873, zwaną dalej 
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez  Burmistrza – Krystiana Kotynię, przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy Krzepice, pani Anny Mońka, a
…., zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania „Modernizacja 
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zajączkach Pierwszych dz. nr 1852, obr. Zajączki I.” 
2. Na dokumentację projektową składają się:
1) dokumentacja wymagana do zgłoszenia robót,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR),
3) przedmiar robót,
4) kosztorys inwestorski.

§ 2
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) pozyskanie niezbędnych do sporządzenia dokumentacji projektowej, materiałów, uzgodnień i 
decyzji,
2) sporządzenie dokumentacji zgodnie z przepisami prawa i aktualnych norm technicznych w 
wersji papierowej i elektronicznej:
a) na wersję papierową składają się:

• dokumentacja wymagana do zgłoszenia robót – 4 egzemplarze,
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 4 egzemplarze,
• przedmiar robót – 1 egzemplarze,
• kosztorys inwestorski – 1 egzemplarze.

b) na wersję elektroniczną umieszczoną na płycie CD lub DVD składają się:
• dokumentacja wymagana do zgłoszenia robót – typ pliku *pdf
• STWiOR – typ pliku *pdf
• przedmiar – typy plików *pdf (wygenerowany z programu kosztorysowego – nie skan) i 

*ath
• kosztorys inwestorski - typy plików *pdf i *ath

3) uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań projektowych,
4) sporządzenie jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego, jeżeli Zamawiający przystąpi 
do realizacji projektu po sześciu miesiącach od daty odbioru dokumentacji,
5) naniesienie poprawek i uzupełnień do dokumentacji, jakie wynikną po ich sprawdzeniu, w toku 
dokonywania zgłoszenia i uzyskiwania pozwoleń,
6) udzielania wyjaśnień w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych.
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) wskazanie wstępnych założeń do projektu,
2) udzielenie Wykonawcy wyjaśnień w trakcie prac projektowych,
3) udzielenie stosownych pełnomocnictw do występowania w imieniu Zamawiającego.

§ 3
Termin wykonania przedmiotu umowy: 30 dni od daty podpisania umowy tj. do dnia …...........

§ 4



1. Wynagrodzenie za wykonanie usługi wymienionej w §1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i 
wynosi …......zł brutto (słownie: …..... złotych i …...../100 groszy).
2. Wynagrodzenie płatne jest jednorazowo na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury, 
w terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego. 
3. Prawidłowo wystawiona faktura musi zawierać określenia:

Nabywca: Gmina Krzepice, ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice, NIP 5742054873
Odbiorca: Urząd Miejski w Krzepicach,  ul. Częstochowska 13, 42-160 Krzepice.

4. Podstawą wystawienia faktury jest protokół końcowego odbioru dokumentacji wymienionej w 
§2 pkt 1, podpisany przez strony umowy.

§ 5
1. Za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu realizacji umowy, o którym mowa w §3 
Zamawiający nalicza karę w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia określonego w §4 pkt 1 za 
każdy dzień opóźnienia.
2. Za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 
Zamawiający nalicza karę w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonego w §4 pkt 1
3. Za odstąpienie od umowy, przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
Wykonawca nalicza karę w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia określonego w §4 pkt 1.

§ 6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające 
wartość użytkową lub techniczną wykonanej dokumentacji. Wadą będzie w szczególności taka 
cecha dokumentacji, która doprowadziła do powstania wady inwestycji bądź dowolnej części 
inwestycji. 
2. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące od daty odbioru dokumentacji projektowej przez 
Zamawiającego.
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad lub do 
dostarczenia rzeczy wolnej od  wad.
4. O wystąpieniu wady Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie, podając rodzaj wady. 
5. Usunięcia wad i usterek nastąpi w terminie do 7 dni od daty ich zgłoszenia przez 
Zamawiającego, a w uzasadnionych przypadkach w innym technicznie możliwym terminie 
uzgodnionym między stronami. 
6. Jeżeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonał usunięcia wad, termin gwarancji biegnie na 
nowo od chwili usunięcia wady.

§ 7
1. Strony ustalają, że z chwilą odbioru przedmiotu zamówienia Zamawiający nabywa przysługujące
Wykonawcy autorskie prawa majątkowe wynikające z dokumentacji będącej przedmiotem 
zamówienia, wraz z prawami zależnymi, na wszelkich właściwych dla utworu i znanych w chwili 
zawarcia niniejszej umowy polach eksploatacji, z możliwością jego wykorzystania w trakcie innych 
prowadzonych przez Zamawiającego inwestycjach budowlanych.
2. Na podstawie ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiający jest uprawniony w szczególności do:
a) dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych i 
koniecznych zmian wynikających z: potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności rozwiązań 
projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp.,
b) utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej,
c) zwielokrotnienia dokumentacji,
d) publicznego udostępniania dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia osobom trzecim w
miejscu i czasie przez nich wybranym.

§ 8
1. Strony mogą przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, który 
wyniknął z powodu: 



a) nieuzyskania uzgodnień w terminach ustawowych, przy dołożeniu ze strony Wykonawcy 
maksymalnych starań w celu ich uzyskania, poświadczonych stosownymi dokumentami, 
b) zmian dokumentacji projektowej dokonywanych na wniosek Zamawiającego, 
c) siły wyższej.
2. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu wykonania umowy, jeżeli 
Zamawiający udowodni, że przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy.
3. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 
wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega 
przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac

§ 9
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu podpisanego przez obie strony.
2. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową, obowiązywać będą odpowiednie przepisy 
Kodeksu Cywilnego.
3. Dla rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, strony zwracać się będą 
do sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Umowę sporządzono w dwóch, jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 
Zamawiającego i Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


