
Załącznik nr  3 

 do zapytania ofertowego  

UMOWA  NA WYKONANIE  PRAC  PROJEKTOWYCH 

 

zawarta w dniu . . . . . . . . . 2016 roku w Krotoszycach pomiędzy  Gminą Krotoszyce, ul. 
Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, NIP 691-10-74-207, zwaną dalej Zamawiającym, 
reprezentowaną przez Beatę Castañeda Trujillo – Wójta Gminy, przy kontrasygnacie Haliny 
Żurawskiej – Skarbnika Gminy  
a  
………………………………………………………………………………………………… 
NIP ………………. zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez …………………… 
 
 

§ 1 

1. Zamówienie stanowiące przedmiot umowy zwolnione ze stosowania ustawy z dnia                  

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych na podstawie art.4 pkt 8 (t. j. Dz.U. z 

2015r., poz. 2164, późn. zm.). Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania opracowanie dokumentacji „Zagospodarowanie terenu i przestrzeni w 

miejscowości Szymanowice w celu nadania im nowych funkcji społeczno – 

rekreacyjnych”  

2. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmuje: 

a) wykonanie aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych, 

b) inwentaryzację stanu istniejącego, 

c) opracowanie projektu budowlanego, wymaganego przepisami Prawa budowlanego                    

i spełniającego wymagania rozporządzenia 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, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami 

umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań – 

w liczbie 4 egzemplarzy, 

d) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień niezbędnych do otrzymania pozwolenia 

na budowę, 

e) opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez 

którą należy rozumieć opracowanie zawierające zbiory wymagań w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania właściwości 

materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
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wykonania poszczególnych robót oraz zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach 

poszczególnych pozycji przedmiarów – w liczbie 3 egzemplarzy, 

f) opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przez które należy 

rozumieć dane techniczne, technologiczne i organizacyjne, nieokreślone                                    

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych, a mające wpływ na wysokość wartości kosztorysowej robót 

budowlanych – w liczbie 2 egzemplarzy, 

g) opracowanie przedmiarów robót, przez które należy rozumieć opracowanie zawierające 

opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem 

liczby jednostek przedmiarowych robót, wynikających z dokumentacji projektowej, 

oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych –                         

w liczbie 2 egzemplarzy, 

h) opracowanie kosztorysu inwestorskiego, który należy wykonać 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 liczbie 2 egzemplarzy. 

i) dostarczenie pełnej dokumentacji w wersji elektronicznej – 1 egzemplarz,   

j) uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 

§ 2 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami 

i normatywami. 

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac 

projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie 

prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości. 

3. Wykonawca przedmiotu niniejszej umowy nie może bez zgody Zamawiającego przekazać 

praw i obowiązków wynikających z umowy w całości. Wykonawca odpowiada za prace 

wykonane przez podwykonawców, niezbędne do realizacji zlecenia głównego. 

 

§ 3 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach 

w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak 

również w trakcie realizacji inwestycji. 
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2. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę: 

a) do konsultacji z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych 

mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej, 

b) do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów 

technicznych, tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne 

okaże się podanie nazwy materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do 

podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń. 

3. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości kosztów 

jej przygotowania.  

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do 31.01.2017r.  

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie 

projektowe wraz z pozwoleniem na budowę w siedzibie Zamawiającego w ww. terminie. 

3. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 4 pkt 3, traktuje się 

jako datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej. 

5. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz 

pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna – z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi brutto: ……………….. zł, 

(słownie: ……………………………………), w tym 23 % podatek VAT:  

2. Cena za wykonanie prac projektowych jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie.  

3. W przypadku przerwania wykonywania prac projektowych z powodu okoliczności, za 

które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do 

dnia przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie 

protokołu zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy. 

4. W przypadku urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku 

VAT – zostanie on zmieniony. 

§ 6 

1. Zamawiający zobowiązany jest, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego i pisemnego 

oświadczenia Wykonawcy – że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, 
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obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym                         

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć – zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie za 

wykonane i odebrane prace projektowe.  

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest faktura (rachunek), 

płatna w terminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

3. Faktura za prace projektowe stanowiące przedmiot umowy będzie płatna przelewem na 

konto Wykonawcy: ........................................................ 

 

 
§ 7 

W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 

wykonaniu, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, termin wykonania prac ulega 

przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. 

 

§ 8 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 4 pkt 1 umowy, 

Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne za zwłokę w wysokości 0,1% wartości 

umowy brutto za każdy dzień zwłoki. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę wyznaczonego przez Zamawiającego 

terminu usunięcia wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wys. 

0,1% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn leżących po stronie  

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wys. 10% wartości  

umowy brutto. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wys. 10% wartości 

umowy brutto. 

5. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową, koszt wykonania 

dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca. 

6. W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego 

z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, 

niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 9 



 5 

Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy.  

Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za 

wady robót budowlanych, wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem 

niniejszej umowy. 

 

§ 10 

1. Przedmiot umowy stanowi własność Zamawiającego i jego wyniki nie mogą być 

udostępniane osobie trzeciej bez zgody Zamawiającego. 

2. Wykonawca, stosownie do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 

1994r. ( Dz. U. z 2006r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) przenosi na rzecz Zamawiającego 

całość autorskich praw majątkowych do dzieła, o którym mowa w § 1 umowy, obejmujących 

prawo korzystania i rozporządzania nimi na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu 

zawarcia niniejszej umowy, a w szczególności do: 

1) korzystania z pracy na własny użytek, w tym dokonywania zmian, 

2) wielokrotnego publikowania pracy, 

3) rozpowszechniania, 

4)wielokrotnego udostępniania i przekazywania osobom trzecim, 

5)wielokrotnego udostępniania do pamięci komputera, 

6) wprowadzania do obrotu. 

3. Zamawiający nabywa prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych na rzecz osób 

trzecich. 

4. Zamawiający nabywa również prawo do korzystania i rozporządzania zależnym prawem 

autorskim w zakresie wymienionym w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

5. Zamawiający niniejszą umową nabywa prawo do korzystania i rozporządzania prawem 

wymienionym w ust. 2, 3 i 4 nie tylko w kraju ale również za granicą. 

6. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, wyczerpuje w całości 

roszczenia Wykonawcy z tytułu przeniesienia na rzecz Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do przedmiotu Umowy. Cena nabycia autorskich praw majątkowych oraz 

zależnych praw majątkowych została uwzględniona w wynagrodzeniu określonym w § 5 ust. 

1 umowy. 

§ 11 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie                   

w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.  

 

§ 12 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 

 

§ 13 

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

  

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

 Wykonawca:                Zamawiający: 

 
 
 


