








 
Załącznik nr 1  

 
…………………………………………………             …………….…………, dn. ….……….. 
(Nazwa Wykonawcy, adres, NIP) 
 
…………………………………………………            
(nr telefonu) 
 
 ………………………………………………… 
(e-mail) 
 

OFERTA WYKONAWCY 
odpowiadając na zaproszenie do złożenia ofert na:            

„Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy lokalu 
użytkowego przy ul. Tuwima 6 w Częstochowie” 

  
1. Oferuj ę opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w: 

 
Cenie netto ……………………………………zł 
 
Słownie………………………………………………………………………………zł 
 
Podatek VAT (23%)……………………zł 
 
Cenie  brutto …………………………………...zł 

 
Słownie………………………………………………………………………………zł 
 
w tym, zgodnie z tabelą: 
 

Lp. Wyszczególnienie  
(elementy usługi)  

Cena brutto 

1. Uzyskanie podkładów geodezyjnych (map) niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnych 
dokumentów formalno-prawnych  

 

2. Sporządzenie projektów budowlanych wszystkich 
koniecznych branż wraz z przygotowaniem materiałów 
do  wniosku o  pozwolenie na budowę oraz informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)  

 

3. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych 

 

4. Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów 
inwestorskich 

 

5. Sporządzenie  charakterystyki energetycznej obiektu   
 

2. Oświadczam, że oferta cenowa uwzględnia pełny koszt realizacji przedmiotu zamówienia. 
Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 
 

3. Wyrażam zgodę na 30-dniowy  termin płatności, liczony od daty dostarczenia faktury. 
 
4. W przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności dostarczonej dokumentacji lub  

w przypadku wniesienia do niej uwag i sugestii, zobowiązuję się do usunięcia 
nieprawidłowości lub uwzględnienia wniesionych przez Zamawiającego uwag i sugestii, 
merytorycznego ustosunkowania się do nich, w wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminie lecz nie dłuższym niż 10 dni. 



 
5. Oświadczam, że osoba/osoby która/które będzie/będą realizować przedmiot zamówienia 

posiada/posiadają zawartą umowę i opłaconą składkę obowiązkowego ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej architektów, projektantów i inżynierów budownictwa 
zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2003r. w sprawie 
obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów 
budownictwa (Dz. U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2174), na kwotę nie niższą niż wartość 
brutto wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
6. Zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do: 

1) zawarcia umowy z Zamawiającym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego, 

2) sporządzenia dokumentacji projektowej w: 6 egzemplarzach w formie papierowej,        
1 egzemplarzu w formie elektronicznej PDF i 1 egzemplarzu w formie elektronicznej 
edytowalnej,  

3) dostarczenia kompletnej dokumentacji  na adres Zamawiającego,  
4) ścisłej współpracy z Zamawiającym w realizacji przedmiotu zamówienia, 
5) informowania o istotnych zmianach lub występujących utrudnieniach. 

 
7. Oświadczam, że zawarty w zaproszeniu wzór umowy (załącznik nr 4) został 

zaakceptowany, i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy 
na wyżej wymienionych warunkach. 

 
8. Oświadczam, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie z wszystkimi załącznikami, 

składają się z  kolejno zszytych i ponumerowanych stron  od nr ……… do  nr  ….. 
 
9. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1) …………………………………………………. 
 

2) …………………………………………………. 
 

3) …………………………………………………. 
 

4) …………………………………………………. 
 

5) …………………………………………………. 
 

6) …………………………………………………. 
 

7) …………………………………………………. 
 

8) …………………………………………………. 
 

9) …………………………………………………. 
 

10) ………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ………………………………… 
                                                                                          Podpis  i pieczęć 



 
Załącznik nr 2 

 
 

…………………………………………………    …………………….., dn. ………………….. 
                (pieczęć Wykonawcy) 

 
WYKAZ WYKONANYCH,  

tj. ZAKO ŃCZONYCH OPRACOWA Ń PROJEKTOWYCH  
spełniających wymagania określone w pkt. V.2. zaproszenia 

 
 

 

L.p. 
Termin 

wykonanych 
opracowań 

Nazwa 
opracowania 
projektowego 
z podaniem 

nazwy 
i lokalizacji 

obiektu 

Zakres wykonanego 
opracowania 
projektowego  

Pełna nazwa i adres  
inwestora 

Wartość 
opracowania 
projektowego          

netto 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

      
 
 

Razem  

 

Do niniejszego wykazu winny być dołączone dowody potwierdzające, że opracowania 
projektowe zostały wykonane należycie.    

 

 

 

 

 

                                                                                                  ……………………………………… 
                                                                                                         Podpis  i pieczęć 

 
 
 



 
Załącznik nr 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 4 
UMOWA …………………………….  

 
zawarta w dniu  ……………… w Częstochowie, pomiędzy: 
Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
w Częstochowie Spółka z o. o., ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 
Częstochowa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców w Sądzie 
Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem 0000131961, NIP 573-23-01-100,  REGON 151405607, o kapitale 
zakładowym 14 109 500,00 złotych, reprezentowana  przez : 
a)  ……………………………………………………………………………………… 
b)  ……………………………………………………………………………………… 
zwana dalej „Zamawiaj ącym”    
 
a      …………………………………………. 
         reprezentowanym przez: 
       ………………………………………… 
         zwanym   dalej    „Projektantem”    

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
rozbudowy lokalu użytkowego przy ul. Tuwima 6 w Częstochowie. 

2.  Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
1) sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż tj.:  

a) projektu architektonicznego wraz z dociepleniem i kolorystyką ścian 
zewnętrznych, 

b) projektu konstrukcyjnego, 
c) projektu instalacji wodno-kanalizacyjnej, 
d) projektu instalacji centralnego ogrzewania, 
e) projektu wewnętrznej instalacji elektrycznej, 
f) projektu klimatyzacji dla całego lokalu użytkowego z uwzględnieniem części 

dobudowanej, 
g) projektu instalacji monitoringu zewnętrznego 
 wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie 
pozwolenia na budowę, opracowanych zgodnie z  przepisami Prawa budowlanego 
i  spełniających wymagania  Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i  Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i  formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r., poz. 462 z późn. zm.),    
Projekty budowlane należy wykonać w ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 
1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf, pliki o max. objętości do 
10 MB); 

2) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
przez które należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory 
wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz 
oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą 
uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129) - w ilości 
2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie  elektronicznej 
(format: pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); 

3)   sporządzenie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowania 
zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 
wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem     



i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw 
do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. 
Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. 2013, poz. 1129)   
- w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie 
elektronicznej (format edytowalny np. DOC lub XLS, pliki o max. objętości do 10 
MB); 

4)   sporządzenie kosztorysów inwestorskich opracowanych zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 130, poz. 1389) - w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza    
w formie elektronicznej (format: pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); 

5)   sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – 
w ilości 2 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie 
elektronicznej (format: pdf, pliki o max. objętości do 10 MB); 

6)   sporządzenie charakterystyki energetycznej obiektu  - w ilości 2 egzemplarzy 
w formie pisemnej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej (format: pdf, pliki 
o max. objętości do 10 MB); 

7) tabelę elementów scalonych – w ilości 2 egzemplarzy. 

Projekt musi zawierać propozycję etapów wykonawczych robót wraz z kosztami 
poszczególnych etapów oraz podaniem ich kolejności. 

 

§ 2. 

Obowiązki Projektanta 

1. Do obowiązków Projektanta należy w szczególności: 
1) Uzyskanie podkładów geodezyjnych (map) niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnych dokumentów formalno-
prawnych; 

2) Przygotowanie materiałów koniecznych do uzyskania niezbędnych warunków 
technicznych i wszelkich uzgodnień w celu wykonania potrzebnych podłączeń 
obiektu do infrastruktury technicznej (w razie potrzeby); 

3) Uzyskanie wypisów z rejestrów gruntów dla działek objętych przedmiotem 
zamówienia  (w razie potrzeby); 

4) Konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, 
dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty, funkcję i architekturę 
obiektu; 

5) Zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących 
optymalizacją kosztów; 

6) Opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów 
wynikających z art. 29-31 Prawa zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów 
technicznych bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie 
to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia, 
to wykonawca (projektant) zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch 
producentów tych materiałów lub urządzeń oraz określenia minimalnych wymagań 
dotyczących ich równoważności; 

7) Przygotowanie i uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów formalno-
prawnych oraz stosownych opinii i uzgodnień umożliwiających wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej i realizację zadania; 

8) Inne prace niezbędne do wykonania zamówienia, w tym również prace 
przygotowawcze  do wykonania projektu. 



2. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami. 

3. Projektant zobowiązuje się powiadomić na piśmie Zamawiającego o zaistniałych 
przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Projektantowi wynagrodzenie 
ryczałtowe w wysokości …………… złotych netto, (słownie: 
……………………………………… złotych 00/100 netto) powiększoną o należny 
podatek VAT, tj. ………………………………………… złotych brutto (słownie:  
……………………………………..........................00/100 złotych brutto), w tym: 

 
Lp. Wyszczególnienie  

(elementy usługi)  
Cena brutto 

1. Uzyskanie podkładów geodezyjnych (map) niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania niezbędnych 
dokumentów formalno-prawnych  

 

2. Sporządzenie projektów budowlanych wszystkich 
koniecznych branż dla wybranego wariantu koncepcji wraz z 
przygotowaniem materiałów do  wniosku o  pozwolenie na 
budowę oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (BIOZ)   

 

3. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych 

 

4. Sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów 
inwestorskich 

 

5. Sporządzenie  charakterystyki energetycznej obiektu   

6. Pozostałe usługi i opracowania  
 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zaspokaja wszelkie 

roszczenia Projektanta z tytułu realizacji niniejszej umowy, w tym z przeniesienia 
majątkowych praw autorskich obejmujących efekty realizacji przedmiotowej umowy         
i nośników, na których je utrwalono, w tym do: 

1) dokonywania w przedmiocie umowy modyfikacji wynikających z potrzeby zmiany 
rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany 
obowiązujących przepisów itd.,  

2) utrwalania przedmiotu umowy w postaci cyfrowej,  
3) zwielokrotniania przedmiotu umowy poprzez odbitki ksero lub kopii cyfrowej na 

nośnikach danych,  
4) udostępnienia przedmiotu umowy osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru 

nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu. 
3. Zapłata za realizację przedmiotu umowy nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej 

i doręczonej Zamawiającemu przez Projektanta faktury. Podstawą wystawienia faktury 
będzie „Protokół odbioru dokumentacji” podpisany przez Strony bez zastrzeżeń oraz 
oświadczenie Projektanta o jej kompletności, o których mowa § 5 niniejszej umowy. 
Projektant zobowiązany jest dopisać na fakturze nr umowy, na podstawie której 
została wykonana robota. Prawidłowo wystawioną fakturę należy dostarczać do 
siedziby Zamawiającego, tj. na adres: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „TBS” 
w Częstochowie Sp. z o.o., ul. POW 24, 42-200 Częstochowa, pok. nr 4. 

4. Faktura będzie płatna przelewem, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury i protokołu odbioru, na konto 
Projektanta  wskazane przez niego na fakturze. Za termin zapłaty uznaje się dzień 
obciążenia rachunku Zamawiającego.  

 



§ 4. 

Termin realizacji 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, zostanie wykonany w terminie do 
16.08.2016r. 

2. Termin wykonania przedmiotu umowy może ulec zmianie w następujących 
okolicznościach: 

1) pomimo wystąpienia przez Projektanta z właściwie przygotowanym wnioskiem 
o wydanie decyzji administracyjnych, warunków technicznych lub innego 
dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie 
przewidzianym w odrębnych przepisach, organ administracji publicznej lub inna 
instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin 
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni zwłoki w wydaniu 
stosownego dokumentu; 

2) Zamawiający z ważnych przyczyn, nie dających się przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, wstrzyma wykonywanie prac projektowych. W takim przypadku termin 
wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty o ilość dni równą okresowi 
wstrzymania prac; 

3) zaistnieją przyczyny niezależne od działania Stron umowy, których przy 
zachowaniu wszelkich należnych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, 
w szczególności protesty mieszkańców, innych osób prawnych lub fizycznych. 
W takiej sytuacji termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przesunięty 
o uzasadnioną okolicznościami ilość dni ustaloną przez Strony umowy; 

4) z niezależnych od Projektanta i przez niego udowodnionych trudności w ustaleniu 
właścicieli działek, przez które przebiegać będzie inwestycja. 

 

§ 5. 

Odbiór przedmiotu umowy 

1. Opracowania projektowe podlegają odbiorowi końcowemu. Do ewentualnych zastrzeżeń 
Zamawiającego Projektant zobowiązany jest złożyć wyjaśnienia lub dokonać korekt.  

2. Przyjęcie przez Zamawiającego wyjaśnień i korekt Projektanta będzie podstawą 
do podpisania protokołu końcowego przekazania dokumentacji. 

3. Ostateczny odbiór nastąpi po wykonaniu całości dokumentacji projektowej na podstawie 
ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego. Datę podpisania przez Zamawiającego 
tego protokołu traktuje się jako datę wykonania przedmiotu umowy.  

4. Do ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego Projektant załączy: 
1) wykaz wszystkich opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz 

pisemne oświadczenie, że  przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, 
obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz że został wydany            
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć; 

2) instrukcję rozruchu technologicznego poszczególnych instalacji podlegających 
rozruchowi opracowanych na podstawie procedury ustalonej dla przedmiotowego 
obiektu wraz z ustaleniem składu komisji rozruchowej; 

3) protokół sprawdzeń oraz protokół uzgodnień międzybranżowych.  
5. Projektant przekaże Zamawiającemu wykonaną zgodnie z niniejszą umową dokumentację 

projektową w siedzibie Zamawiającego. 
6. Z chwilą dokonania odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, Projektant 

przenosi na Zamawiającego własność praw autorskich obejmujących efekty realizacji 
przedmiotowej umowy i nośników, na których je utrwalono, w tym do: 

1) dokonywania w przedmiocie umowy modyfikacji wynikających z potrzeby zmiany 
rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, 
zmiany obowiązujących przepisów itd.; 

2) utrwalania przedmiotu umowy w postaci cyfrowej; 
3) zwielokrotniania przedmiotu umowy poprzez odbitki ksero lub kopii cyfrowej na 

nośnikach danych; 
4) udostępnienia przedmiotu umowy osobom trzecim w celu wykonania przez nie 

nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu. 



7. Projektant ponosi odpowiedzialność z tytułu przepisów wynikających z ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, 
poz. 631, z późn. zm.). 

§ 6. 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym bez wypowiedzenia, 
jeżeli: 

1) majątek Projektanta zajęty został przez uprawniony organ w celu zabezpieczenia 
lub egzekucji; 

2) Projektant dokonał jakiegokolwiek rozporządzenia majątkiem, które może 
utrudniać lub uniemożliwiać ewentualne zaspokojenie wierzyciela; 

3) Projektant przystąpił do likwidacji firmy; 
4) Projektant bez uzasadnionych przyczyn przerwie realizację wykonania przedmiotu 

umowy i nie kontynuuje jej przez okres 3 dni licząc od dnia wezwania go do 
kontynuowania robót przez Zamawiającego;  

5) Projektant opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonania przedmiotu 
umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je zakończyć 
w umówionym terminie; 

6) Projektant nie zakończył przedmiotu umowy w terminie; 
7) Projektant nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z umową i technologią 

uzgodnioną z Zamawiającym lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania. 
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

§ 7. 

Kary umowne 

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 
1) nie dotrzymania przez Projektanta terminu wykonywania przedmiotu umowy,        

o którym mowa w § 4 ust. 1, w wysokości 0,2% (słownie: dwie dziesiąte procent) 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, 
za każdy dzień zwłoki, chyba że Projektant wcześniej uzyska pisemną zgodę 
Zamawiającego na jego wykonanie w późniejszym terminie; 

2) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Projektant (w szczególności z przyczyn, o których mowa 
w § 6 ust. 1 pkt 2-7 Umowy), w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu, w razie niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy, Projektant zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) 
wynagrodzenia ryczałtowego brutto (z VAT), o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 

4. Projektant wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
 

§ 8. 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

1. Strony zgodnie ustalają, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak i po 
zakończeniu okresu jej obowiązywania bezterminowo, zobowiązane są do zachowania     
w tajemnicy wszelkich informacji i danych o charakterze poufnym związanych                  
z działalnością prowadzoną przez drugą Stronę umowy, uzyskanych w toku realizacji 
niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby narazić tę Stronę na szkodę lub jest przez 
nią niepożądane (tajemnica przedsiębiorstwa). 

2. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, dotyczy także informacji o podmiotach współpracujących z każdą ze Stron        
i o warunkach tej współpracy.  



 
3. Obowiązek zachowania w tajemnicy danych, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego 

paragrafu wiąże Stronę w każdym przypadku i niezależnie od źródeł czy formy utrwalenia 
informacji chyba, że informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony:  

1) stała się uprzednio powszechnie znana lub  
2) Strona zobowiązana jest do jej ujawnienia ze względu na spoczywający na Stronie, 

a wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, obowiązek 
ujawnienia informacji uprawnionemu organowi lub osobom działającym w ramach 
obowiązujących przepisów prawnych lub 

3) została wypracowana przez Stronę niezależnie od jej ujawnienia przez drugą Stronę 
lub  

4) została zgodnie z prawem uzyskana od osoby trzeciej.  
4. Każda ze Stron obowiązana jest przedsięwziąć odpowiednie środki dla zapewnienia 

bezpiecznego przechowywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
drugiej strony, co najmniej w zakresie środków, jakie Strona zapewnia w celu ochrony 
własnych informacji, danych i dokumentów o analogicznym charakterze.  

5. W przypadku powzięcia jakiejkolwiek wątpliwości co do poufnego charakteru określonej 
informacji lub danych, Strona zamierzająca ją ujawnić zobowiązana jest do uzyskania 
uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony na ujawnienie danej informacji lub danych.  

6. Przyjmuje się, że każda informacja, dane, dokument itp. przekazane przez jedną ze Stron 
drugiej Stronie w trakcie wykonywania umowy stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, 
chyba że w chwili przekazania Strona przekazująca określi odmienny od określonego 
wyżej charakter takiej informacji, danych czy dokumentu. 

 

§ 9. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią (zakaz cesji). Przelewowi nie 
podlegają również należności uboczne związane z należnością główną.  

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez Sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego. 

3. Strony winny informować się na piśmie o każdej zmianie adresu, nr telefonu, nr faksu,  
e-maila. Zamawiający w wykonaniu niniejszej umowy będzie posługiwał się 
następującymi danymi teleadresowymi: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24, 42-200 
Częstochowa, tel.: 034 368-24-61, nr fax.: 034 365-12-90, e-mail: sekretariat@zgm-
tbs.czest.pl  

 Projektant w wykonaniu niniejszej umowy będzie posługiwał się następującymi danymi 
teleadresowymi – adres - …………………………………….., nr tel/fax: …………….. , 
tel. kom. ……………………. Do chwili doręczenia jednej ze stron informacji o zmianie 
danych teleadresowych drugiej strony (nr telefonu, nr faksu, e-maila), informacje 
przekazane na poprzednie dane teleadresowe będą uważane za doręczone. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy obowiązywać będą przepisy 
Kodeksu Cywilnego, oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy. 

5. Integralną część umowy stanowią: 
- ……………………………………., 
- ……………………………………., 

6. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu 
pod rygorem nieważności. 

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron. 

 
ZAMAWIAJ ĄCY                      PROJEKTANT  

 
 

 
 
 



Załącznik nr 5 
 
…………………………………………………    …………………….., dn. ………………….. 
                (pieczęć Wykonawcy) 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia: 
 „Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej rozbudowy lokalu 

użytkowego przy ul. Tuwima 6 w Częstochowie” 
 

Lp. Imi ę i nazwisko Rola w realizacji 
zamówienia  

Uprawnienia Podstawa 
dysponowania  1) 

 
1 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
projektant 

 
tel. …………….. 

Uprawnienia projektowe w specjalności 
architektonicznej bez ograniczeń: 
               
1) Nr …………………….………… 
2) Data wydania…………………… 
3) Organ wydający zaświadczenie 

.…………………………………… 
4)  Szczegółowy zakres zaświadczenia 
 
….…………………………………….. 

 

 
2 

 
……………….. 

 
……………….. 

 
projektant 

 
tel. …………….. 

Uprawnienia projektowe w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń: 
               
4) Nr …………………….………… 
5) Data wydania…………………… 
6) Organ wydający zaświadczenie 

.…………………………………… 
4)  Szczegółowy zakres zaświadczenia 
 
….…………………………………….. 

 

  
……………….. 

 
……………….. 

 
projektant 

 
tel. …………….. 

Uprawnienia projektowe w specjalności  
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych bez ograniczeń: 
              
1) Nr …………………….………… 
2) Data wydania…………………… 
3) Organ wydający zaświadczenie 

.…………………………………… 
4) Szczegółowy zakres zaświadczenia 
 
….…………………………………….. 

 

  
……………….. 

 
……………….. 

 
projektant 

 
tel. …………….. 

Uprawnienia projektowe w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych  
bez ograniczeń: 
               
1) Nr …………………….………… 
2) Data wydania…………………… 
3) Organ wydający zaświadczenie 

.…………………………………… 
4)  Szczegółowy zakres zaświadczenia 
 
….…………………………………….. 

 

1) przez podstawę dysponowania należy rozumieć podane formy dysponowania daną osobą (np. umowa o pracę, umowa  zlecenie, 
umowa o dzieło, zobowiązanie innych podmiotów do oddania osoby do dyspozycji Wykonawcy                                                                                                             

UWAGA: Wykonawca którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, dostarczy 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę kopię uprawnień projektowych dotyczących Projektanta/-ów.  

 
 
 

            ……………………………………… 
                                          Podpis  i pieczęć 

                                                                                      



Załącznik nr 6 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


