
Załącznik nr 4A do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY  

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

 

§ 1 

Szczegółowy przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania koncepcję architektoniczną, projekt 

architektoniczno - budowlany, wielobranżowy projekt wykonawczy, dokumentację powykonawczą. 

2. Zamawiający nadto zleca Uzyskanie pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie a także 

wszystkich zezwoleń administracyjnych niezbędnych do wzniesienia budynku użyteczności publicznej 

wraz z infrastrukturą i małą architekturą towarzyszącą w Gdańsku przy ul. Ptasiej na działce 620/2, 

umożliwiające etapową realizację robót budowlanych, 

3. Szczegółowy zakres robót określa § 2,  

4. Wykonawca zobowiązuje się również do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

przedmiotu umowy, o którym mowa powyżej w § 1 pkt 1 w sposób i na zasadach określonych w treści 

niniejszej umowy. 

 

§ 2 

Zakres prac 
(dokumentacja projektowa) 

1. Szczegółowy zakres prac obejmuje:  

1.1 Wykonanie dokumentacji projektowej w następującym zakresie: 

a) koncepcji architektonicznej zgodnie z wymogami zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym 

stanowiącym integralną część niniejszej Umowy. Wykonana przez Wykonawca koncepcja podlega 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, przy czym strony ustalają, iż w ramach realizacji niniejszej 

umowy pierwszeństwo przed wizją artystyczną Wykonawcy będą miały oczekiwania Inwestora, 

b) uzyskanie wszelkich materiałów, ekspertyz i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia i prawidłowej realizacji inwestycji na tej podstawie, w szczególności: badania 

geotechniczne, badania gruntu pod kątem jego zanieczyszczenia, uzgodnienia, opinie, ekspertyzy, 

analizy, itp., Zamawiający zleci wykonanie mapy do celów projektowych, a ewentualna aktualizacja 

mapy należy do obowiązków Wykonawcy, 

c) na podstawie zatwierdzonej koncepcji należy wykonać projekt zagospodarowania terenu oraz projekty 

budowlane umożliwiające uzyskanie przez Zamawiającego decyzji „pozwolenia na prowadzenie robót 

budowlanych”, 

d) na podstawie wykonanych projektów budowlanych należy wykonać projekty wykonawcze we 

wszystkich branżach, tj. projekty architektoniczne, konstrukcyjne, drogowe, sanitarne i elektryczne  

w zakresie uzbrojenia terenu oraz instalacji wewnętrznych budynków dla całego zakresu robót 

budowlanych, 

e) sposób zaopatrzenia budynków w ciepło musi być zaprojektowany zgodnie z art. 7b Ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz art. 33 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

wynikających z Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. 

1.2 Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

1.3 Wykonanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.4 Wykonanie charakterystyki energetycznej budynku. 

1.5 Wykonawca jest zobowiązany do międzybranżowego skoordynowania opracowanej dokumentacji,  

w szczególności do opracowania: 

a) plansz koordynacyjnych ze wskazaniem potencjalnych miejsc kolizji/ przenikania się instalacji 

wewnętrznych w obiekcie budowlanym oraz sieci zewnętrznych wraz ze szczegółowym ich 

zaprojektowaniem w układzie 3D lub ze wskazaniem dokładnych rzędnych każdej instalacji/sieci, 

b) tabel koordynacyjnych – stworzenie listy wszystkich zaprojektowanych urządzeń wraz z określeniem 

ich lokalizacji oraz przypisaniem i potwierdzeniem, iż posiadają one konieczne podłączenie 

instalacyjne gwarantujące ich poprawne funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem (zasilania 

elektryczne, teletechniczne, ewentualne zasilanie  sanitarne / chłodzenie  itp.). 

1.6 Uzgodnienie dokumentacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,  

w szczególności z: 

- dostawcami mediów (gestorami sieci) – energii elektrycznej, gazu, wody, ciepła, itp. 

- rzeczoznawcą ds. ppoż., bhp i sanepidem, 

- Zarządem Dróg i Zieleni w Gdańsku w zakresie robót drogowych,  

- dokumentacja musi uzyskać uzgodnienie Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej w Gdańsku. 
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1.7 Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja projektowa winna być kompletna z punktu widzenia celu,           

       któremu ma służyć. 

1.8 Przygotowanie i złożenie na podstawie pełnomocnictwa wniosku do Wydziału Urbanistyki, Architektury  

       i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami      

       umożliwiającego uzyskanie przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.  

1.9 Ogólny zakres prac projektowych oraz wstępne dane do projektowania przedstawione są w programie 

funkcjonalno-użytkowym na zaprojektowanie i budowę budynku użyteczności publicznej wraz  

z infrastrukturą i małą architekturą przy ul. Ptasiej w Gdańsku, działka nr 620/2, obręb 303S wykonanym 

przez Architekta Wojciecha Wykowskiego – stanowiącym załącznik do SIWZ. 

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dostarczenia na żądanie Wykonawcy dokumentów i upoważnień (pełnomocnictw) niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy, 

b) przekazania Wykonawcy mapy do celów projektowych po jej od geodety. 

c) terminowego przystąpienia do dokonywania odbioru przedmiotu umowy, 

d) przekazania Wykonawcy danych podmiotu, który w imieniu Zamawiającego będzie sprawował nadzór 

nad realizacją prac projektowych, a następnie podczas realizacji robót budowlanych będzie sprawował 

nadzór inwestorski (Inżynier Projektu). 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
 (dokumentacja projektowa) 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia do wykonania prac będących 

przedmiotem Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 i 2 zgodnie z warunkami przetargu określonymi  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaleceniami Zamawiającego, zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami 

(państwowymi, zakładowymi) i rysunkami normatywnymi, przy dołożeniu należytej staranności, 

b) zaznajomienia się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji takich jak odwodnienie, linie  

i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem 

jakichkolwiek wykopów lub innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje. Wykonawca 

każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych wykona kontrolne wykopy w celu 

zidentyfikowania podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa; 

c) uwzględnienia w trakcie wykonywania prac projektowych szczegółowych detali architektonicznych  

(m. in. styki, połączenie i sposób montażu materiałów, umocowań urządzeń i innych materiałów 

pozostałych branż); 

d) uwzględnienia w trakcie wykonywania prac projektowych szczegółowych rozwiązań technicznych, 

dobór materiałów, urządzeń i okablowania (m. in. specyfikacje techniczne); 

e) uwzględnienia dokładnej lokalizacji urządzeń wraz z elementami konstrukcji montażu (koordynacja  

z konstrukcją oraz wyposażeniem budynku); 

f) wyrysowania przekrojów i widoków instalacji w miejscach krzyżowania się instalacji lub przejść przez 

przegrody budowlane (potencjalne miejsca kolizyjne); 

g) wskazania rodzaju i prowadzenia tras instalacyjnych (koordynacja z architekturą, konstrukcją oraz 

wyposażeniem budynku), 

h) uwzględnienia szczegółowych rozwiązań dotyczących zarządzania systemami instalacyjnymi 

(integracja wszystkich systemów zlokalizowanych w obiekcie w celu usprawnienia zarządzania 

obiektem),  

i) ścisłej współpracy z Zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu umowy i spełnienia wszelkich 

wymogów procesu projektowania określonego przepisami prawa, 

j) wyznaczenia do wykonywania prac projektowych osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. Zmiana 

osób, o których mowa powyżej w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym 
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zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaakceptowana przez Zamawiającego 

zmiana osoby, o której mowa powyżej winna być potwierdzona pisemnie w formie aneksu do niniejszej 

umowy, 

k) uzyskania wszelkich materiałów, opinii i ekspertyz niezbędnych do realizacji zamówienia jak badań 

geotechnicznych, badań gruntu pod kątem jego zanieczyszczenia, uzgodnień, opinii, ekspertyz, analiz, 

itp. własnym staraniem w ramach wynagrodzenia umownego, w tym ewentualne wykonanie 

aktualizacji mapy do celów projektowych,  

l) uzgodnienia z Zamawiającym przed rozpoczęciem projektowania wymagań gestorów sieci uzbrojenia 

podziemnego, zgłoszonych do uwzględnienia w dokumentacji technicznej a wykraczających poza 

zakresy wynikające z kolizji uzbrojenia z układem projektowanym, 

m) uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, umożliwiających 

przygotowanie i złożenie na podstawie pełnomocnictwa prawidłowego wniosku o pozwolenie na 

budowę oraz umożliwiających rozpoczęcie i prawidłową realizację robót budowlanych, 

n) uzyskania wszelkich koniecznych zgód i zezwoleń władz lokalnych, przedsiębiorstw i właścicieli  

– w tym sąsiadów, wymaganych do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, zamontowania 

instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejących 

instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z Inżynierem Projektu, 

o) sporządzenia dokumentacji projektowej zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą architektoniczną, 

warunkami technicznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zaś z: 

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

- Rozporządzeniem 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. 

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, w wersji obowiązującej 

na dzień złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych, 

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 

- i innymi aktami prawnymi niezbędnymi do prawidłowego wykonania zamówienia. 

p) umieszczenia w dokumentacji projektowej na stronie tytułowej, przekrojach i planach sytuacyjnych 

danych inwestora oraz wskazać na stronie tytułowej numery działek objętych opracowaniem, 

q) umieszczenia w projekcie budowlanym: 

- wypisów i map z ewidencji gruntów, 

- wykazów działek na których będą realizowane projektowane roboty wraz z wykazem 

nazw/nazwisk właścicieli z adresami, 

- wykazów sąsiadujących z miejscem prowadzenia robót działek wraz z wykazem nazwisk/nazw 

właścicieli z adresami, 

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

r) zaopatrzenia dokumentacji w oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji i zgodności 

przedmiarów robót z rozwiązaniami technicznymi, 

s) Wykonawca oprawi projekt budowlany oraz wykonawczy w teczki o okładkach sztywnych. Wyklucza 

się oprawy grzebieniowe. Odbitki planów sytuacyjnych muszą być wykonane na papierze 

światłoczułym lub w postaci wyplotu komputerowego, 

t) przygotowania opracowań projektowych z każdej branży w ten sposób aby zawierały one wszystkie 

uzgodnienia (jak w projekcie budowlanym). Wszystkie załączniki opracowań, stanowiące kopie 

dokumentów, muszą posiadać poświadczenie za zgodność z oryginałem, 

u) Wykonawca uwzględni możliwości ujawnienia się problemów i kolizji w trakcie opracowania 

dokumentacji projektowej, których rozwiązanie winno nastąpić w ramach przedmiotu zamówienia,  

tzn, że w przypadku wystąpienia kolizji układu projektowanego z istniejącymi sieciami podziemnymi  

i nadziemnymi do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie projektu usunięcia kolizji, bez prawa 

do odrębnego wynagrodzenia, 

v) przekazania Zamawiającemu dokumentacji projektowej w formie: 

- papierowej: 

- Projekty budowlane – 7 egzemplarzy, 

- Projekty wykonawcze – 5 egzemplarzy, 

- Specyfikacje techniczne – 4 egzemplarze, 
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- Wizualizacja budynków oraz zagospodarowanie terenu – 3 egzemplarze, 

- Pozostałe załączniki projektów budowlanych i wykonawczych takie jak: uzgodnienia, opinie, 

ekspertyzy, analizy, badania itp. – w ilościach zgodnych z ilością dokumentacji do których będą 

załączane 

- elektronicznej na płycie CD-R (lub DVD) w 3 egzemplarzach: 

- wizualizacja budynków oraz zagospodarowanie terenu - format DWG i PDF, 

- opisy techniczne projektów wszystkich branż - format PDF i DOC, 

- rysunki zamieszczone w projektach wszystkich branż - format DWG i PDF, 

- plansze zbiorcze zamieszczone w projektach wszystkich branż - format DWG i PDF, 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - format PDF i DOC, 

- wszystkie dokumenty uzgadniające, decyzje, opinie itd. mają być zeskanowane w formacie PDF, 

- oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji i zgodności przedmiarów robót  

z rozwiązaniami technicznymi ma być zeskanowane w formacie PDF, 

w) zaopatrzenia dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi w stanie zupełnym (kompletna punktu widzenia celu, któremu ma służyć). 

Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowić będą integralną część przedmiotu umowy, 

x) wykonania dodatkowych egzemplarzy dokumentacji lub jej elementów na zlecenie Zamawiającego, 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, 

niezależnie od tego czy wynikają wprost z zakresu określonego w § 2 i obowiązków Wykonawcy 

określonych w pkt.2. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek 

rodzaju spowodowane przez Niego lub jego Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca 

niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 

przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera Projektu lub Zamawiającego. 

5. Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczęcia robót budowlanych w jakimkolwiek zakresie przed 

zatwierdzeniem odpowiedniej dokumentacji projektowej przez Inżyniera Projektu. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. Nie 

uchyla odpowiedzialności Wykonawcy za opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót 

budowlanych zatwierdzenie ich przez Inżyniera Projektu. 

7. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest zobowiązany wykonać opracowania projektowe 

nie wymienione w opisie przedmiotu zamówienia a związane z wymaganiami jednostek opiniujących, nie 

wykraczające jednak poza przedmiot umowy. 

8. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do 

wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności z warunkami technicznymi i terenowymi i nie wnosi 

żadnych uwag. 

9. Wykonawca, w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych  

w umowie robót osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

10. Podwykonawcy będą realizowali następujące części zamówienia: 

a) …………………………………………  
                                                nazwa części zamówienia 

b) ……………………………………………   
                                                nazwa części zamówienia 

 

 

§ 5 

Rozliczenia i płatności 

1. Podstawą do rozliczenia prac i wystawienia faktury będą  realizacja wszystkich etapów wymienionych  

w § 4 pkt 4 lit. a, b i c Istotnych postanowień Umowy  na wykonanie dokumentacji projektowej i o roboty 

budowlane (załącznik nr 4 do SIWZ) w całości.  

2. Rozliczenie prac projektowych nastąpi jedną fakturą końcową, po zakończeniu wszystkich etapów 

wymienionych w pkt 1.  

3. Podstawą do rozliczenia prac i wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji projektowej będą protokoły 

zatwierdzające  przez Zamawiającego poszczególne etapy realizacji przedmiotu Umowy określone  

w § 4 pkt 4 lit a, b i c „Istotnych postanowień Umowy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty 

budowlane” (Załącznik nr 4 do SIWZ). Zatwierdzeniem będzie protokół odbioru bez zastrzeżeń, który 

szczegółowo został opisany w § 6. 
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4. Faktura za wykonane prace musi być wystawiona i dostarczona Zamawiającemu w ciągu 7 dni od daty ich 

odbioru. 

5. Wykonawca poprawi wszystkie zgłaszane mu błędy bez prawa do odrębnego wynagrodzenia. 

6. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

7. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 

8. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części prac podwykonawcom do faktury powinny być 

załączone oświadczenia podwykonawców, że ich wynagrodzenia zostały w całości zapłacone. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo zapłaty należności podwykonawcom bezpośrednio na ich konto  

w części przypadającej podwykonawcom na zasadzie przekazu. 

10. W celu zapłaty należności podwykonawcom bezpośrednio przez Zamawiającego, na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia następujących dokumentów: 

a) oświadczenia Wykonawcy, że umowa w części przypadającej na podwykonawcę została wykonana 

należycie i terminowo, 

b) protokołu odbioru prac wykonanych przez podwykonawcę potwierdzonego pod względem ilości  

i jakości oraz terminowości przez wykonawcę oraz zaakceptowanego przez Zamawiającego,  

c) prawidłowej faktury VAT potwierdzonej przez Wykonawcę z terminem płatności nie krótszym niż  

30 dni od daty jej złożenia u Zamawiającego, 

d) upoważnienia Wykonawcy do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz podwykonawcy,  

na zasadzie przelewu określonego w punkcie 7 niniejszego paragrafu, 

e) oświadczenia podwykonawcy, że zapłata za fakturę wyczerpuje jego roszczenia z tytułu wykonanych 

robót, 

f) kopie upoważnień udzielonych przez Wykonawcę podwykonawcy do odbioru należnych wynagrodzeń 

bezpośrednio od Zamawiającego na zasadzie przekazu. 

11. Zapłata przez Zamawiającego należności podwykonawcy zaliczana jest na poczet całej wartości 

zamówienia. 

12. Zapłata należności podwykonawcy nie wyłącza ani nie umniejsza żadnych praw Zamawiającego, 

wynikających z zawartej umowy względem Wykonawcy oraz podwykonawcy. 

13. W przypadku gdy Wykonawca nie ureguluje należnego podwykonawcom wynagrodzenia za wykonane 

przez nich roboty oraz wystąpi konieczność ich zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio 

podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany zwrócić Zamawiającemu należność odpowiadającą 

wysokości świadczenia wypłaconego podwykonawcom w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty na 

rzecz podwykonawcy. 

14. W przypadku braku dokonania płatności na rachunek bankowy Zamawiającego należności określonej 

powyżej Zamawiający dokona potrącenia z wierzytelności przysługującej Wykonawcy z tytułu 

wynagrodzenia za wykonane roboty oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 6 

Odbiór prac 

1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej jest protokół 

zdawczo – odbiorczy podpisany przez obie strony umowy. 

2. Protokół zdawczo - odbiorczy powinien zawierać, co najmniej: 

a) określenie przedmiotu odbioru, 

b) wymienienie wad, 

c) terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad, 

d) decyzję Zamawiającego co do przyjęcia prac, 

e) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy, 

f) podpisy osób uczestniczących. 

3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający może odstąpić od 

czynności odbioru przedmiotu umowy i wyznaczenia odpowiedniego terminu na ich usunięcie. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. Usunięcie wad powinno 

być stwierdzone protokolarnie. 

5. Za datę odbioru końcowego uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu odbioru 

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

6. Z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego wszelkie prawa autorskie do dzieła określonego 

zgodnie z § 1 i 2 umowy przechodzą na Zamawiającego. 
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§ 7 

Prawa autorskie 

1. Prawa autorskie do dzieła określonego w § 1 pkt 1 niniejszej umowy z dniem podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy przechodzą na Zamawiającego na następujących polach 

eksploatacji: 

a) zastosowania przedmiotu umowy o którym mowa w §1 pkt 1 lit a do budowy budynku użyteczności 

publicznej przy ul. Ptasiej w Gdańsku (działka nr 620/2) wraz z infrastrukturą towarzysząca,  

b) wykorzystanie przedmiotu umowy o którym mowa w §1 pkt 1 lit. a do prezentowania zamierzenia 

inwestycyjnego (przed przystąpieniem do realizacji), prezentowania realizacji (po rozpoczęciu robót 

budowlanych przed uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na użytkowanie) oraz prezentowania 

zakończonej realizacji (po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na użytkowanie).    

c) utrwalanie i zwielokrotnianie dzieła, 

d) w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż wyżej wymieniony – wystawienia, 

wyświetlenia, odtwarzania.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich każdorazowo na innych 

niż wymienione powyżej polach eksploatacji po zaistnieniu takiej potrzeby po stronie Zamawiającego.   

3. Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich, o którym mowa powyżej w ust. 1 i 2 

niniejszego paragrafu zawiera się w wynagrodzeniu ryczałtowym za prace projektowe w ramach 

niniejszego węzła obligacyjnego. 

4. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego Wykonawca wykaże przejście na Wykonawcę praw autorskich do 

poszczególnych części składowych projektu.   

5. Usunięcie wady projektu nie narusza integralności utworu. Zamawiający może w razie potrzeby zlecić 

usuniecie wady projektowej osobie trzeciej. W tym zakresie Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do 

wykonywania opracowania zależnego. 

 

 

 

 

 

 

 


