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     Umowa Nr  PI.272.2.44.2022    - projekt umowy - 
 

 
zawarta w dniu ……………………….. 2022r., pomiędzy: 
Gminą Miastem Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, którego reprezentuje:: 
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 
NIP 222-00-12-288; REGON 276255393 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
 
a 
……………………………………………….………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod 
nazwą: ………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
………….. 
………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..   
…………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………….. 
NIP ………………………….  REGON ………………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 
 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo zamówień             
publicznych art.2 ust.1 pkt 1 (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1129), Zamawiający  zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się 
do wykonania za wynagrodzeniem, kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa zatoki 
autobusowej wraz z przebudową przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach – PT + 
wykonawstwo”. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiot umowy obejmuje: 
1) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie właściwej decyzji administracyjnej na 
podstawie której możliwe będzie wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy zatoki autobusowej oraz 
przebudowy przejścia podziemnego w ciągu DK 79 (ul. Krakowska) w Mysłowicach dla robót wskazanych w 
załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 
2) Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej. 

 
2. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, o którym mowa § 1 ust. 1 pkt 1 Umowy, obejmuje opracowanie 

Dokumentacji wraz z wersją elektroniczną, tożsamą z wersją papierową, tj.: 
1) wykonanie materiałów przygotowawczych, w tym: 

a) dokumentacji fotograficznej stanu istniejącego, 
b) mapy do celów projektowych (w kolorze), 
c) projektu zagospodarowania terenu jeśli konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania terenu,   
d) operatu dendrologicznego w przypadku konieczności wycinki zieleni, 
e) dokumentacji geotechnicznej, w tym dokumentacji wierceń, w przypadku konieczności ich 

wykonania. 
2) wykonanie projektu budowlanego z wizualizacją. 
3) wykonanie projektów wykonawczych, w tym: 

a) drogi – zatoki autobusowej, 
b) kanalizacji deszczowej, 
c) kanału technologicznego,   
d) przebudowy linii teletechnicznej po konsultacji z gestorami sieci, 
e) przebudowy linii energetycznej, 
f) przebudowy sieci wodociągowej po konsultacji z gestorem sieci, 
g) tymczasowej organizacji ruchu, 
h) docelowej organizacji ruchu, 
i) zabezpieczenia w zakresie szkód górniczych, 

4) wykonanie przedmiarów robót, 
5) wykonanie kosztorysów inwestorskich dla każdej z branż osobno wraz ze zbiorczym zestawieniem 

kosztów, 
6) wykonanie kosztorysu dotyczącego zabezpieczeń inwestycji w zakresie wpływu eksploatacji górniczej, 
7) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
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8) wykonanie innych opracowań niezbędnych do realizacji robót i zatwierdzenia Dokumentacji, 
w tym: rozwiązanie wszystkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu - zabezpieczenie terenu 
w rejonie prowadzenia robót, 

9) uzyskanie i doręczenie Zamawiającemu decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót 
 z klauzulą braku sprzeciwu. 

3. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot umowy zgodnie z: 
1) postanowieniami niniejszej umowy; 
2) zasadami współczesnej wiedzy technicznej; 
3) uwzględnieniem zastosowania materiałów i rozwiązań przy zachowaniu jak najniższych 

kosztów wykonawstwa i eksploatacji oraz niezawodnej jakości oraz obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami; 

4) wymaganiami ochrony środowiska. 
4. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania na wniosek Zamawiającego bezpłatnej aktualizacji cenowej 

kosztorysów inwestorskich w okresie do 3 lat od daty sporządzenia i przekazania Zamawiającemu 
dokumentacji projektowej objętej niniejszą umową.   

5. Dokumentację należy wykonać dla Zamawiającego w 5 kpl. papierowych i 1 kpl. na nośniku 
elektronicznym w formacie PDF + wymagane egzemplarze dokumentacji (wg potrzeb) do uzgodnień 
i decyzji administracyjnych, oraz dodatkowo na nośniku elektronicznym 1 kpl. kosztorysów inwestorskich 
w formacie edytowalnym ATH w programie kosztorysowym NORMA. 

6. Strony postanawiają, iż: 
1) Projekt budowlany i projekty wykonawcze Wykonawca opracuje zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa, w szczególności z: 
a) Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), 
b) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 
c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 ), 

d) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 
U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), 

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod 
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389), 

f) Ustawą z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 470 z późn. zm.), 
g) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. 2019 poz. 1643), 

h) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
2016 poz. 124 z późn. zm.), 

i) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. 63 poz. 735 z późn. zm.), 

j) Standardami przyjętymi w uchwale Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii nr 30/2022 
z dnia 08.02.2022r. pn. „Wytyczne dotyczące infrastruktury publicznego transportu zbiorowego”, 

k) Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych, cz. 3 Projektowanie przejść dla pieszych 
(WR-D-41-3), 

l) Wytycznymi projektowania infrastruktury dla pieszych, cz. 4 Projektowanie oświetlenia przejść 
dla pieszych (WR-D-41-4), 

m) Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), 

n) Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.), 
o) Ustawą z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624), 
p) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
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2) Projekty wykonawcze Wykonawca opracuje z bardzo dużym uszczegółowieniem rozwiązań, 
jednoznacznym określeniem parametrów technicznych i standardów wykończenia, w sposób 
umożliwiający ryczałtową wycenę robót. Dokumentacja winna zawierać: 
a) optymalne rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie 

niezbędne zestawienia, rysunki szczegółów i detali z dokładnym opisem i podaniem wszystkich 
niezbędnych parametrów pozwalających na identyfikację materiału, urządzenia, 

b) rodzaj i ilość odpadów powstałych w związku z realizacją inwestycji (ilość w tonach), 
c) informacje na temat zagrożeń występujących w trakcie prowadzenia robót oraz 

o konieczności opracowania planu „bioz” (art. 21 a ust. 3 Prawa Budowlanego) - PB 
i PW. 

3) Kosztorys inwestorski Wykonawca opracuje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dn. 18.05.2004r. w sprawie metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) w podziale jak 
przedmiary robót. 

4) Przedmiar robót Wykonawca wykona w oparciu o KNNR, KNR, KSNR (z zachowaniem kolejności 
stosowania katalogów) z opisem robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do 
ustalania cen jednostkowych robót i nakładów rzeczowych (nr katalogu, tablicy, kolumny). Zakres i 
sposób opracowania przedmiarów określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 ze zn.). Przedmiary winny zawierać wyliczenia 
dla poszczególnych pozycji robót, z których wynikać będą nakłady z tytułu robót demontażowych, 
transportu, utylizacji odpadów (ilości w tonach) oraz wszystkie inne nakłady mające wpływ na 
ryczałtowy koszt realizacji robót. 

5) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Wykonawca opracuje na podstawie 
dokumentacji projektowej. Specyfikacja winna zawierać w szczególności zbiory wymagań, 
które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót w zakresie sposobu 
wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót. Zakres i sposób jej opracowania określa rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami).   

6) Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w projekcie budowlanym i projektach 
wykonawczych wymogu dostępności architektonicznej zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (tj. Dz.U. 2020 poz. 1062). 

7. Zamawiający zakazuje wprowadzania klauzul do dokumentacji projektowej, które wskazywałyby 
produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła, albo z określonego procesu, 
które uprzywilejowałyby zatem lub eliminowałyby pewne przedsiębiorstwa. W szczególności zabrania 
się wskazywania znaków towarowych, patentów, lub pochodzenia chyba, że jest to uzasadnione 
specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych 
określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Wykonawca zobowiązany jest do 
opisania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, 
tzn. bez podawania ich nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy 
materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do dopisania „lub równoważne”oraz 
załączenia tabeli równoważności, która określać będzie parametry materiałów lub urządzeń, 
których spełnienie będzie powodowało uznanie, że zaoferowane materiały lub urządzenia są 
równoważne. Spełnienie powyższych wymagań Wykonawca potwierdzi stosownym oświadczeniem 
załączonym do sporządzonego projektu – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 2 do niniejszej umowy. 

8. Wykonawca przed rozpoczęciem właściwych prac projektowych przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji wstępną koncepcję proponowanych rozwiązań technicznych planowanej inwestycji w 
terminie do 30 dni od podpisania umowy. Wykonawca będzie organizować na bieżąco konsultacje 
robocze z Zamawiającym w celu uściślenia przyjętych rozwiązań projektowych. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedstawienia przez Wykonawcę wstępnej koncepcji 
planowanej inwestycji może wnieść do przedstawionych koncepcji swoje uwagi i sugestie, 
które Wykonawca winien uwzględnić lub do nich się merytorycznie ustosunkować. 
Do rozpoczęcia dalszych prac projektowych wymagane jest porozumienie pomiędzy Zamawiającym, 
a Wykonawcą. W przypadku braku porozumienia decydujący głos ma Zamawiający. 

10. Wykonawca, co 14 dni, począwszy od dnia rozpoczęcia prac, będzie składał Zamawiającemu pisemne 
sprawozdanie z postępów prac drogą elektroniczną. 

11. Wykonawca przeprowadzi analizę możliwości realizacji inwestycji w oparciu o pozwolenie na budowę 
oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i 
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realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. 2020 poz. 1363  z późn. zm.) i uzgodni 
z Zamawiającym sposób wykonania dokumentacji pod tym względem. 

 

§ 2 
Termin realizacji 

 
1. Strony ustalają termin wykonania przedmiotu umowy do dnia ………………….……...…… 
2. Wykonawca zaopatrzy opracowane dokumentacje projektowe w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, iż są one wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa w 
tym techniczno-budowlanymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz przy przestrzeganiu 
Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, bez wskazywania znaków 
towarowych, patentów lub pochodzenia, i że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia 
celu, któremu mają służyć. 

§ 3 
Nadzór prac projektowych 

 

1. Zamawiający wyznacza do konsultacji przy wykonywaniu i odbiorze przedmiotu umowy inspektorów: 
1) ………………………………... 
2) ………………………………... 
3) ………………………………… 
4) ………………………………… 

2. Wykonawca wyznacza do wykonania przedmiotu umowy:  ……………………………………………….. 
3. Zakres konsultacji, o których mowa w ust. 1 nie może wykraczać poza kwestie uregulowane 

w niniejszej umowie ani naruszać jej postanowień. 
4. Zmiana osoby/osób, o której mowa w ust. 1, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej strony 

i nie stanowi zmiany treści umowy. 
 
 

§ 4 
Ubezpieczenie OC 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany nie później niż w dniu podpisania umowy, posiadać umowę ubezpieczenia, 
ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 
gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie może być 
niższa niż  50 000 zł. 

2. Nie później niż w dniu podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiązany okazać Zamawiającemu oryginał 
polisy potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt składki 
ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 

4. W przypadku gdy Wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym w ust. 1, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wykonawca odpowiada za szkody powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy w toku 
realizacji prac oraz w przypadku usuwania wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji. 

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy, jak za działania własne. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, aby osoby wykonujące przedmiot umowy w okresie jego 
realizacji posiadały ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć 
w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. 

 

§ 5 
Odbiory 

 

1. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba  Zamawiającego Urząd Miasta Mysłowice, 
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice. 

2. Przekazanie dokumentacji nastąpi na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie strony. 
3. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, w ilości zgodnej z § 1 ust. 5 wraz 

z oświadczeniem o kompletności przekazywanych dokumentacji i oświadczeniem, o którym mowa 
w § 1 ust. 7 i § 2 ust. 2. 

4. Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru dokumentacji w terminie do 14 dni od jej otrzymania 
od Wykonawcy. 

5. Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest protokół 
odbioru podpisany przez obie strony. 
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6. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu 
umowy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się sprawdzić oraz uzgodnić dokumentację zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego – art. 20 ust. 2 przez osobę uprawnioną. 

8. Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości wykonania przedmiotu umowy. 
 

§ 6 
 

Prawa autorskie 
 

1. Wykonawca, oświadcza, iż będzie posiadał autorskie prawa majątkowe, zezwolenie 
na wykonywanie autorskich praw osobistych oraz prawa zależne do dokumentacji wykonanej 
na podstawie niniejszej umowy, na podstawie odpowiednich umów, zawartych w formie pisemnej. 
Będzie dysponował prawami do każdego opracowania w zakresie określonym postanowieniami 
niniejszej umowy i potwierdza, że prawa te nie zostaną zbyte ani ograniczone w zakresie, 
który wyłączałby lub ograniczałby prawa Zamawiającego, jakie nabywa on na podstawie niniejszej 
umowy. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązań, o których mowa w zdaniach 
poprzednich, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego 
z tego tytułu. 

2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca: 
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, 
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy realizacji umowy oraz broszury, zwanych dalej 
„Utworami", 

2) zezwala Zamawiającemu na opracowywanie utworów, korzystanie z opracowań tych utworów oraz 
na rozporządzanie tymi opracowaniami – tj., udziela Zamawiającemu praw zależnych, 

3) zezwala Zamawiającemu na wykonywanie autorskich praw osobistych. 
3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w § 6 następuje: 

1) z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru poszczególnych części przedmiotu 
umowy, oraz 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich pól eksploatacji, w 
tym w szczególności: 
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 

osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności 
innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonywania innych opracowań 
projektowych, wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, innym wykonawcom jako 
podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na 
wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie 
jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlania i publicznego odtwarzanie utworu, 
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej 

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g) nadawania za pośrednictwem satelity, 
h) reemisji, 
i) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 
j) wykorzystania w utworach multimedialnych, 
k) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 
l) wprowadzania zmian, skrótów, 
m) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 
n) publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w 

miejscu i w czasie przez niego wybranym. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2019r. poz. 1231, z poźn. zm.) 
i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym 
od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie 
wady prawne, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 
z naruszenia praw własności intelektualnej w związku z wykonywaniem umowy. 

5. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność 
wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. Pomimo przeniesienia 
na Zamawiającego autorskich praw majątkowych w zakresie opisanym w niniejszej Umowie, Wykonawca 
zachowuje prawo do zatrzymania kopii całej dokumentacji projektowej w swoich aktach lub prawo 
dostępu do części tej dokumentacji znajdującej się w wyłącznym posiadaniu Zamawiającego, w 
zależności od przypadku. 

 

§ 7 
Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy będzie miało formę 
ryczałtu. 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, wyniesie 
odpowiednio netto: …………. PLN + podatek VAT 23 %, ………… tj. brutto:  …………  PLN 
(słownie……………….……………… PLN). 
płatne będzie, po wykonaniu i bezusterkowym odbiorze każdego przedmiotu umowy określonego w § 1 
ust. 1 pkt 1 i 2, w sposób opisany w § 8. 

3. W  przypadku  zmiany  w  okresie  obowiązywania  umowy  stawki  podatku  VAT, wynagrodzenie brutto  
ulegnie  zmianie  stosownie  do  zmiany  tej  stawki,  przy  czym wynagrodzenie netto pozostaje bez 
zmian. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy 
i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie 
można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, z uwzględnieniem ust. 3. 

5. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia 
i nieujęcia jej w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego 
żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawcy przysługuje jedynie 
wynagrodzenie za wykonaną część umowy, a dodatkowo nie przysługują mu względem Zamawiającego 
żadne inne roszczenia z powyższego tytułu. 

 
§ 8 

Warunki płatności 
 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 
pkt  1 i 2 nastąpi fakturą wystawioną po wykonaniu i odbiorze przedmiotu umowy. 

2. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od doręczenia poprawnie wystawionej faktury, przy czym 
za datę zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Fakturę VAT należy wystawić na Nabywca: Miasto Mysłowice ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice, NIP: 
222-00-12-288; Odbiorca: Urząd Miasta Mysłowice, ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice. 

4. W przypadku posiadania zadłużenia wymagalnego w stosunku do Gminy Mysłowice, Wykonawca wyraża 
zgodę i wnosi o potrącenie kwoty zadłużenia z należności za przedmiotowe zamówienie. Niniejsze 
oświadczenie należy  traktować jako wniosek w sprawie dokonania potrącenia w myśl art. 64 ustawy – 
Ordynacja podatkowa. 

5. Strony oświadczają, że zapłata wynagrodzenia nastąpi z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej 
płatności –  tzw. split payment, tj. płatność kwoty odpowiadającej należnemu podatkowi od towarów 
i usług nastąpi na wyodrębniony rachunek Wykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek właściwy do zapłaty jest rachunkiem bankowym posiadającym 
funkcjonalność split payment, a w przypadku zwrotu płatności na skutek braku możliwości zrealizowania 
płatności w ten sposób, Zamawiający nie będzie pozostawał w opóźnieniu z płatnością, 
a Wykonawca nie będzie dochodził odsetek od wpłaty dokonanej z ewentualnym przekroczeniem 
terminu umownego. 
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§ 9 
Wady przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszelkie braki i wady dokumentacji 
zmieniające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający 
z okoliczności lub przeznaczenia (rękojmia za wady). 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji projektowej niezgodne 
z decyzjami właściwych organów i instytucji, w tym techniczno – budowlanych, obowiązującymi 
normami i przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej. 

3. O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadamia pisemnie lub drogą 
elektroniczną Wykonawcę. 

4. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację,  wykonując uprawnienia  z tytułu rękojmi 
lub gwarancji, względem Wykonawcy, może: 
1) żądać bezpłatnego usunięcia wad, w terminie wyznaczonym Wykonawcy przez Zamawiającego, 

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów, pod rygorem kar umownych zdefiniowanych w  
§ 13. 

2) nie żądając usunięcia wad, odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, 
3) odstąpić od umowy jeżeli wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy może zostać 
złożone Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu terminu usunięcia wad. 

5. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy ponownego wykonania 
przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy albo odstąpić od umowy. Oświadczenie 
o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa do odstąpienia od umowy może zostać złożone Wykonawcy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. 
 

§ 10 
1. Gwarancja i rękojmia 
2.  

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
normami technicznymi, bez wad pomniejszających wartość lub uniemożliwiających użytkowanie zgodnie 
z przeznaczeniem, z obowiązkiem naprawy wad i usterek, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na opracowaną dokumentację, do czasu zakończenia 
robót budowlanych objętych dokumentacją, jednak nie dłużej niż 3 lata od dnia podpisania protokołu 
odbioru. 

3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia bez dodatkowego wynagrodzenia wad 
i usterek stwierdzonych po dokonaniu odbioru w odpowiednim terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. Bezskuteczne wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad i usterek, o którym mowa 
w zdaniu poprzedzającym uprawnia Zamawiającego do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. 

4. W każdym wypadku, kiedy wykonywane jest jakiekolwiek świadczenie gwarancyjne okres 
gwarancji w odniesieniu do danego elementu przedmiotu umowy ulega wydłużeniu lub rozpoczyna bieg 
na nowo zgodnie z zasadami określonymi w art. 581 Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przystąpienia do usuwania wad na każde 
wezwanie Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od momentu doręczenia 
takiego wezwania. Szczegółowy sposób i termin usunięcia wad zostanie wyznaczony, uwzględniając 
potrzeby i oczekiwania Zamawiającego oraz możliwości Wykonawcy (termin odpowiedni), 
przed przystąpieniem do naprawy gwarancyjnej. 

6. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone po upływie okresu gwarancji, jeżeli przed jego 
upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady. 

7. Wykonawca oświadcza, że okres rękojmi na wykonany przedmiot umowy jest równy okresowi gwarancji, 
o jakim mowa w ust. 2, udzielonej na wykonany zakres prac. 

 

§  11 
Cesja wierzytelności 

 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikającej  
z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 
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§ 12 
Podwykonawstwo 

 

1. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy 
osobom trzecim. 

2. Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dokonać zmiany podwykonawców 
lub wprowadzić nowego, nie wskazanego w ofercie. Zatrudnienie podwykonawcy dla wykonania części 
prac nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
odpowiedniej części zamówienia Podwykonawcy. 

4. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu umowę lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą 
a podwykonawcą, która w szczególności powinna zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań 
związanych z rękojmią i gwarancją. 

5. Jeżeli w terminie określonym w umowie z podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, a podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego 
wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego na podstawie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego i 
udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami 
potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz 
podwykonawcy kwotę będąca przedmiotem tego żądania. 

6. Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy. Do zawarcia 
przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i 
Wykonawcy. 

7. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej 
pod rygorem nieważności. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji prac podwykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

9. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada 
za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu, wraz z fakturami za wykonanie 
przedmiotu umowy, oświadczenia podwykonawcy o niezaleganiu Wykonawcy z płatnościami za 
wykonanie przedmiotu umowy. 
 

§ 13 
     Kary umowne 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3 % wynagrodzenia (netto), 

o którym mowa w § 7 ust. 2, licząc za każdy dzień zwłoki, 
2) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy także w okresie rękojmi lub gwarancji - 

w wysokości 0,3 % wynagrodzenia (netto), o którym mowa w § 7 ust. 2 za każdy dzień zwłoki, licząc 
od dnia następnego po dniu wyznaczonym przez Zamawiającego na usunięcie wad 
i usterek, 

3) za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy lub jej części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
w wysokości 10 % łącznego wynagrodzenia (netto), o którym mowa w § 7 ust. 2. 

2. W przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody jest wyższa aniżeli wysokość zastrzeżonych kar 
umownych, Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia (netto), o którym mowa 
w § 7 ust. 2. 

4. Zapłacenie kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu umowy, 
ani jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z umowy. 

5. Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę na potrącenie ewentualnych kar umownych, o których mowa w 
ust. 1 niniejszego paragrafu, z przysługującego mu wynagrodzenia. Kary umowne stają się wymagalne z 
dniem doręczenia Wykonawcy noty obciążeniowej, a zapłata kar nie może nastąpić później niż do 14 dni 
od dnia doręczenia noty, chyba że Zamawiający dokonał już potrącenia kary 
z faktury za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i braków 
w dokumentacji Projektowej w zakresie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem kar 
umownych zgodnie z niniejszym paragrafem. 



9 

7. Zamawiający ma prawo do kumulacji kar. 
 

§ 14 
Rozwiązanie/Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia 
od umowy, w całości lub części (według swego uznania), jeżeli: 
1) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w takim wypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, 

2) Wykonawca zaniecha realizacji umowy i nie przystąpi do jej realizacji pomimo pisemnego wezwania 
Zamawiającego, 

3) majątek Wykonawcy został zajęty w drodze postępowania egzekucyjnego lub Wykonawca zrzekł się 
majątku na rzecz wierzycieli, 

4) otwarto likwidację Wykonawcy, albo istnieje zagrożenie niewypłacalnością Wykonawcy, 
5) Wykonawca podzleca całość lub jakąkolwiek cześć umowy, dokonuje cesji umowy lub przelewu 

wierzytelności, bez zgody Zamawiającego, 
6) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania 

umowne, 
7) kary umowne przekroczą 30 % wynagrodzenia (netto), o którym mowa w § 7 ust. 2,nastąpiły inne 

przesłanki rozwiązania lub odstąpienia od umowy wynikające odpowiednio z postanowień 
umownych lub przepisów ogólnych. 

2. Jeżeli Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby 
zdołał dotrzymać terminów, określonych w umowie Zamawiający naliczy karę umowną lub bez 
wyznaczenia terminu dodatkowego odstąpi od niniejszej umowy przed upływem wskazanego wcześniej 
terminu. 

3. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej wraz z podaniem 
uzasadnienia. Oświadczenie o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa rozwiązania umowy lub 
z prawa do odstąpienia od umowy może zostać złożone Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o okolicznościach uprawniających Zamawiającego do rozwiązania umowy lub do odstąpienia 
od umowy, co nie narusza uprawnień Zamawiającego dotyczących rozwiązania umowy lub odstąpienia 
od umowy wynikających z przepisów ogólnych. 

 
§ 15 

Zmiana umowy 
1. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony, pod 
rygorem nieważności takiego oświadczenia. 
 

§ 16 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 
1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający żąda 

od Wykonawcy złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej 
podanej w ofercie. 

2. Zabezpieczenie należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy. 
3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach wskazanych 

w art. 450 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, według wyboru Wykonawcy. 
4. Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie określającej w jakiej formie/formach wnosi 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty tego zabezpieczenia zostanie 

zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia 
i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

6. Pozostała kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 
w wysokości 30% zabezpieczenia zwrócona zostanie Wykonawcy nie później niż w 15 dniu po upływie 
okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

§ 17 
Klauzula informacyjna art.13 RODO 

 

Wykonawca oświadcza, że: 
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1) przetwarza dane osobowe zawarte w ofercie oraz wskazane w uzupełnieniach 
i wyjaśnieniach do ofert, zgodnie z art. 6 i 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE ( zwanych dalej RODO ), 

2) wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskano w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu, 

3) poinformował osoby, których dane dotyczą o przekazaniu ich danych Zamawiającemu, 
o celu przekazania oraz o innych informacjach dotyczących Zamawiającego wynikających z art. 14 RODO, 

4) poinformował wszystkie osoby, których dane są zawarte w ofercie oraz zostaną poinformowane wszystkie 
osoby wskazane w uzupełnieniach i wyjaśnieniach do oferty, że protokół wraz z załącznikami jest jawny 
oraz iż załącznikiem do protokołu są między innymi Oferty oraz inne dokumenty  i informacje składane 
przez wykonawców. 

 

§ 18 
Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją umowy, strony zobowiązują się rozwiązywać 
w drodze wspólnych negocjacji, a przypadku niemożności ustalenia kompromisu rozstrzygane będą przez 
właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany umowy muszą nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Zamówień 

Publicznych i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne właściwe przepisy. 
4. Załącznikami do umowy stanowiącymi jej integralną część są: 

1) oferta Wykonawcy, 
2) zał.  nr 1 Szczegółowy zakres prac, 
3) zał. nr 2 wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego równoważności i nazw własnych użytych  

w dokumentacji projektowej. 
5. Strony ustalają, iż o ile umowa nie stanowi inaczej, wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, 

porozumienia, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy, w tym oświadczenie o 
wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy muszą mieć formę pisemną i być doręczone drugiej Stronie 
listem poleconym lub pocztą kurierską na ostatnio podany przez Stronę adres. Listy polecone, adresowane 
na ostatnio podany adres Strony, zwrócone przez pocztę lub firmę kurierską ze względu na niepodjęcie 
przez adresata w terminie, będą traktowane, jako skutecznie doręczone z upływem czternastego dnia od 
dnia pierwszej próby doręczenia. 

6. W sprawach bieżących strony dopuszczają kontakt za pomocą poczty elektronicznej. Korespondencję 
wysyłaną pocztą elektroniczną uważa się za doręczoną w momencie jej wysłania. W związku z powyższym 
do współpracy             w sprawach związanych z realizacją umowy upoważnia się: 
1)     ze strony Zamawiającego.……………………………………………e-
mail………………..……………………………………tel………………………... 
2) ze strony Wykonawcy………………………………………….………e-
mail……………………………………….……………..tel……………………..… 

7. Strony mają obowiązek niezwłocznego informowania się wzajemnie o każdej zmianie danych 
kontaktowych w formie pisemnej i na adres mailowy drugiej Strony wskazany w ust. 3. Zmiana danych 
kontaktowych nie wymaga aneksu do Umowy. Korespondencja wysłana na ostatnio podane dane 
kontaktowe Strony uznawana będzie za skutecznie doręczoną drugiej Stronie. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 

 
           WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 1 do umowy Nr  PI.272.3.13.2022. 
 
Szczegółowy zakres prac: 
 

   a)   Budowa zatoki autobusowej: 

● roboty rozbiórkowe: 

- chodnik z kostki brukowej (około 55mb szer. 2,2m), 

- konstrukcja drogi (około 55mb szer. 3,0m), 

- krawężnik (około 55mb), 

- bariera energochłonna (około 55mb), 

- barierka chodnikowa (około 23mb),        

● roboty ziemne (nasyp około 30m3), 

● budowa chodnika (około 55mb),w tym budowa barierki chodnikowej (około 30mb), 

● budowa zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej (około 35mb) o konstrukcji wzmocnionej 
geosyntetykami (około 140mb), 

● przesunięcie słupów oświetleniowych nie mniej niż 2 szt., 

● regulacja, dostosowanie studni kanalizacyjnych nie mniej niż 3 szt., 

● regulacja kratki ściekowej nie mniej niż 1 szt., 

● przesunięcie tabliczki informacyjnej „Czarna Przemsza”, 

● dostosowanie organizacji do powstałej budowli, 

● dokonanie wszystkich uzgodnień i uzyskanie niezbędnych pozwoleń, 

b) Przebudowa przejścia podziemnego w ciągu DK79: 

 
●      Schody i przejście stanowią pieszy ciąg komunikacyjny pomiędzy północną, a południową 

stroną ulicy Grunwaldzkiej w Mysłowicach, która jest podzielona trasą DK79. 

●         Murki oporowe: 

- doklejenie odpadniętych płyt i wyczyszczenie wodą pod ciśnieniem, 
- pomalowanie pozostałej powierzchni (bez płyt). 

 
● Posadzka przejścia 

 
- wyczyszczenie posadzki, uzupełnienie ubytków i oderwanych elementów, 
- wyczyszczenie i udrożnienie kanałów odwodnienia, 
- wyczyszczenie metalowych kratek w posadzce i uzupełnienie zniszczonych, 

 
●  Strop nad przejściem 

 
- zagruntowanie i pomalowanie stropu, 
- założenie czujników odkształceń konstrukcyjnej części wiaduktu. 

 
●  Wymiana elementów oświetlenia na ledowe. 
●  Uzupełnienie ubytków stropu przejścia z specjalnej zaprawy cementowej. 
●  Zabudowanie monitoringu i podłączenie do sieci miejskiej. 
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Załącznik nr 2 do umowy Nr  PI.272.3.13.2022. 
 
Oświadczenie Wykonawcy dotyczące równoważności i nazw własnych użytych w dokumentacji 
projektowej. 

 
Wykonawca oświadcza, że w opracowanej dokumentacji projektowej nie wprowadzono klauzul, które 

wskazywałyby produkty określonego pochodzenia lub z określonego źródła, albo z określonego procesu, 
które uprzywilejowałyby lub eliminowałyby pewne przedsiębiorstwa. 

 
Ponadto oświadcza, że nie wykazał w dokumentacji projektowej znaków towarowych, patentów, lub 

pochodzenia produktów chyba, że było to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie 
można opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 
„lub równoważny”. 

 
Dodatkowo Wykonawca oświadcza, że opisane materiały i urządzenia za pomocą parametrów technicznych 

zostały opisane bez podawania ich nazwy, a w przypadku braku możliwości podania nazwy materiału lub 
urządzenia, Wykonawca dopisał klauzulę „lub równoważne”oraz załączył tabele równoważności, które 
określają parametry materiałów lub urządzeń, których spełnienie będzie powodowało uznanie, że 
zaoferowane materiały lub urządzenia są równoważne. 

 
 


