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          projekt 

Umowa 
Zawarta w dniu ………………………..  pomiędzy: 

Gminą  Tułowice reprezentowaną przez :  

1. Wójta Gminy - Andrzeja Wesołowskiego  

- dalej: Zamawiający     

a   

……………………………………………………………………………………………. 

reprezentowaną przez :  

- dalej: Wykonawca 

Strony zgodnie postanowiły, co następuje: 

 

§ 1 

Przedmiotem umowy jest wykonanie  projektu przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy w 

Szydłowie, zgodnie z  programem przedstawionym w zaproszeniu do oferty.  

§ 2 

Przedmiot umowy obejmuje:  

a) wykonanie  map do celów projektowych, badań geologicznych,  

b) wykonanie koncepcji  przebudowy  z  rozbudową budynku w zakresie realizacji 

przedstawionego programu, z uwzględnienie racjonalnego kosztu przyszłej inwestycji,  

c) wykonanie projektu  rozbiórki istniejącego budynku, w zakresie wynikającym z 

koncepcji,  

d) wykonanie projektu  budowlanego  w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia 

na budowę,  

e) uzyskanie uzgodnień  (opinii rzeczoznawców)  niezbędnych  do uzyskania pozwolenia 

na budowę,  

f) uzyskanie wymaganych warunków technicznych podłączenia,  

g) wykonanie   projekt  przebudowy  przyłączy, włączenia  rynien  do kanalizacji 

deszczowej,  

h) projekt  przebudowy zjazdu i zagospodarowania terenu,  

i) wymaganą prawem budowlanym opinię lub orzeczenia techniczne,  

j) wykonanie  projektu  wykonawczego we wszystkich  branżach – architektura, 

konstrukcja, instalacje elektryczne, sanitarne, przyłącza, zagospodarowanie terenu, w 

tym miejsca parkingowe od strony ul. Kościelnej,  

k) wykonanie przedmiaru robót  i  kosztorysu inwestorskiego,  

l) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla poszczególnych 

branż.  

m) wykonanie  wersji  elektronicznych  ww. opracowań,  

n) wprowadzenie podziału na etapy w zakresie uzgodnionym z zamawiającym 

dotyczącym dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  

o) wykonanie innych prac niezbędnych do prawidłowego wykonania dokumentacji 

projektowej, umożliwiającej  realizację  obiektu zgodnie z przepisami i założonym 

celem  projektu.  

 

§ 3 

1. Strony określają termin rozpoczęcia prac projektowych na dzień   16 listopada 2015 r.  
2. Stronny określają termin zakończenia prac projektowych według następujących zasad:    

a) 15.12.2015 r. -  wykonanie koncepcji  i mapy do celów projektowych 

b) 15.03.2016 r. – pozostałe  elementy  projektu, kosztorysy, specyfikacje.  
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§ 4 

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

całkowitej brutto ………………. (słownie:   …………………………………. złotych).  

2. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 21 dni od dnia przedłożenia prawidłowo 

wystawionego rachunku przelewem na konto bankowe Wykonawcy.  

3. Strony przewidują możliwość płatności wynagrodzenia w ratach, zgodnie z 

Harmonogramem prac projektowych stanowiącym załącznik do umowy.  

 

§ 5 

1. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania prac projektowych w terminie określonym w 

umowie lub najpóźniej w ciagu 30 dni od tego terminu  lub prowadzeniu ich w sposób 

prowadzący do niedotrzymania któregoś z terminów określonych w umowie, 

Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem 

natychmiastowym.  

2. W przypadku opisanym w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego  zwrotu 

otrzymanych materiałów projektowych.  

§ 6 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia określonego w umowie chociażby 

w chwili jej zawarcia nie można było przewidzieć rozmiaru i wzrostu cen.  

 

§ 7 

1. Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się dostarczyć do 

siedziby Zamawiającego następujące kompletne dokumenty:  

a) projekt budowlany i wykonawczy w formie papierowej w pięciu egzemplarzach  oraz 

w formie elektronicznej – w formacie pdf. ,  

b) kosztorys inwestorski i przedmiar robót w formie papierowej w dwóch egzemplarzach 

oraz   w wersji elektronicznej w formacie pdf oraz ath i  kst, 

c) specyfikację techniczną w formie papierowej w dwóch egzemplarzach dla 

poszczególnych branż, obejmującą całość projektu oraz w formie elektronicznej w 

formacie pdf,  

d) mapę geodezyjną w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz jeden egzemplarz 

w wersji elektronicznej w formacie pdf . 

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy bądź 

jego elementu jest protokół zdawczo-odbiorczy sporządzony przez  Wykonawcę.  

 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy 

zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami.  

2. Wykonawca w szczególności ponosi odpowiedzialność za rozwiązania projektowe 

niezgodne z parametrami ustalonymi w danych wyjściowych do projektowania i zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej. 

§ 9 

W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, Zamawiający ma prawo: 

1) żądać od Wykonawcy bezpłatnego usunięcia wad, w termine wskazanym przez 

Zamawiajcego, 

2) odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli wady nie zostały usunięte w 

terminie wyznaczonym lub wady uniemożliwiają realizację inwestycji realizowanej na 

podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot niniejszj umowy.   
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§ 10 

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wygasają w 

stosunku do Wykonawcy wraz z ukończeniem prac budowlanych zrealizowanych na 

podstawie projektu stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.  

 

§ 11 

Strony ustalają następujące warunki naliczania kar umownych: 

1) Obu stronom przysługuje kara umowna w wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia 

brutto w przypadku odstąpienia od umowy z winy drugiej strony, 

2) Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,3% całkowitego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku opóźnienia Wykonawcy w 

wykonaniu przedmiotu umowy bądź elementu przedmiotu umowy określonego w 

Harmonogramie prac projektowych, 

3) Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,5% całkowitego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wady przedmiotu umowy, 

naliczanej po upływie terminu do usunięcia wady.  

 

§ 12 

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy ze strony 

Zamawiającego wyznacza się Pana Adama Ratusznego.  

2. Ze strony Wykonawcy w skład zespołu projektowego wchodzą: Pan  

…………………….. – projektant architektury, Pan ……………………….. – projektant 

konstrukcji, Pan ………………………projektant w branży elektrycznej oraz Pan 

……………………….. – projektant branży sanitarnej.  

3. Wykonawca oświadcza, że projektanci wymienieni w ust. 2 posiadają wymagane 

uprawnienia do projektowania, doświadczenie zawodowe oraz są członkami właściwej 

Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.  

 

§ 13 

Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do wszelkiej dokumentacji projektowej 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, bez obowiązku zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia. 

 

§ 14 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.  

 

§ 15 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz odpowiednio inne przepisy odnoszące 

się do przedmiotu umowy.  

§ 16 

Spory wynikłe przy wykonywaniu niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 

powszechny właściwy dla Zamawiającego. 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w 3 egz. - 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY  :                                                                      WYKONAWA :  
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                                                                                     Załącznik do umowy z dnia …………… 

HARMONOGRAM  PRAC PROJEKTOWYCH 
 

Zadanie p.n.  Projekt  przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy w Szydłowie 

 

Termin zakończenia: 15.03.2016 r. 

 

Wartość robót:  ………………….  zł netto 

                          …………………  zł brutto 
 

Lp. Element Wartość 

netto 

Okres wykonania 

1. Wykonanie map do celów projektowych, 

badań geologicznych 

 . 

2. wykonanie koncepcji  przebudowy  z  

rozbudową budynku w zakresie realizacji 

przedstawionego programu, 

  

3. Projekt   rozbiórki   

 

4. 

Wykonanie projektu  budowlanego  w 

zakresie niezbędnym do uzyskania 

pozwolenia na budowę wraz z kosztem 

uzgodnień, wymaganą prawem 

budowlanym,  opinia lub orzeczenie 

techniczne,  

  

5. Uzyskanie wymaganych warunków 

technicznych podłączenia, wykonanie   

projekt  przebudowy  przyłączy, 

włączenia  rynien  do kanalizacji 

deszczowej,  

  

6. Projekt  przebudowy zjazdu i 

zagospodarowania terenu,  

  

7. Wykonanie  projektu  wykonawczego we 

wszystkich  branżach – architektura, 

konstrukcja, instalacje elektryczne, 

sanitarne, przyłącza, zagospodarowanie 

terenu, w tym miejsca parkingowe od 

strony ul. Kościelnej,  

  

8. Kosztorys  inwestorski  i przedmiar 

zgodnie z Dz.U. 2004.130.1389 

  

9. Wykonanie specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz wersji 

elektronicznych 

  

10. Inne prace niezbędne do prawidłowego 

wykonaia dokumentacji  

  

  

Razem netto 

  

 

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

       Zamawiający                                                                                            Wykonawca 


