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WZÓR UMOWY 

 

W dniu  __________ r. w Lubrzy pomiędzy:  

Gminą Lubrza z siedzibą 48-231 Lubrza, ul. Wolności 73,  

NIP: 755-190-87-27, REGON: 531413165 zwaną w dalszej w części „Zamawiającym” 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Mariusza Kozaczek 

  

a  

 _______________________________________, prowadzącą działalność gospodarczą pod 

nazwą: _______________________________________z siedzibą ____________________ 

_____________________, wpisaną do __________________________________________, 

NIP __________________, REGON __________________, zwanym  w dalszej części 

„Wykonawcą” została zawarta umowa o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT   UMOWY 

 

§ 1. 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie określone                  

w warunkach zamówienia pod nazwą: „Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, 

wraz z wszystkimi uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w 

Krzyżkowicach”  

2. Przedmiotem zamówienia jest: 

• Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko 

• Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

• Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 

• Operat wodno- prawny z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu wodno prawnym 

• Uzgodnienia z RDOŚ Opole i Wody Polskie 

• Inwentaryzacji budowlanej  

• Projekt budowlany (4 egz.) 

• Projekt Wykonawczy (3 egz.)  

• Kosztorys Inwestorski (3 egz.) 

• Przedmiar robót (3 egz.) 

• Szczegółowe specyfikacje wykonanie i odbioru robót (3 egz.) 

• Archiwizacja na płycie CD 

 

Przed złożeniem dokumentacji projektowej we właściwym urzędzie, należy dokumentację 

techniczną uzgodnić z Zamawiającym.  

PRZEDMIOT   UMOWY 

 

§ 1. 

3. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację 

projektowo kosztorysową z uzgodnieniami określone w warunkach zamówienia pod 

nazwą: „Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej, wraz z wszystkimi 

uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę polderu wodnego w Krzyżkowicach”  

 

4. Przedmiotem zamówienia jest: przygotowanie dokumentacji projektowej 

a) Projekt techniczny- budowlany wraz z charakterystycznymi rozwiązaniami i detalami 

oraz niezbędnymi uzgodnieniami 4 egzemplarzy w formie oprawionych teczek, 

b) Projekt wykonawczy wraz z charakterystycznymi detalami i rozwiązaniami 3 
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egzemplarze w formie oprawionych teczek, 

c) Kosztorys inwestorski – 3 egz (w formacie .doc, .xls z możliwością kopiowania oraz  

w formacie .pdf, .tif, kodowane do wydruków z możliwością kopiowania) 

d) Kosztorys nakładczy – 3 egz (w formacie .doc, .xls z możliwością kopiowania oraz  

w formacie .pdf, .tif, kodowane do wydruków z możliwością kopiowania) 

e) Specyfikację techniczną – 3 egz (w formacie .doc, .xls z możliwością kopiowania 

oraz w formacie .pdf, .tif, kodowane do wydruków z możliwością kopiowania) 

f) 1 egzemplarze płyt DVD (w formacie .doc, .xls, .dwg – do obróbki z możliwością 

kopiowania) 

g) 1 egzemplarze płyt DVD (w formacie .pdf, .tif, kodowane pliki .dwg do wydruków  

z możliwością kopiowania); 

 

 

TERMINY REALIZACJI  

§ 2. 

 

1. Projektant zobowiązuje się dostarczyć pełną dokumentację projektową do siedziby 

zamawiającego w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 

1) Termin realizacji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Projektanta, 

niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy, a w szczególności 

opóźnienia uzgodnień odpowiednich organów administracyjnych w terminie 

przewidzianym przepisami prawa. 

2) Funkcję koordynatora robót ze strony zamawiającego będzie pełnić Pani Sybila 

Schinke. 

3)   Z ramienia wykonawcy roboty prowadził będzie   ____________________                                                          

4) Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie i 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymaganie 

potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, 

wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. 

 

OBOWIĄZKI I PRAWA PROJEKTANTA 

§ 3. 

 

1. Projektant zapewni opracowanie dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie 

pozwolenia na budowę lub zgłoszenie z należytą starannością, w sposób zgodny z 

ustaleniami, określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

wymaganymi ustawy i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej. 

2. Projektant jest odpowiedzialny za wady w opracowaniu dokumentacji projektowej, 

stanowiącej przedmiot umowy, w szczególności za opracowanie niezgodne  ustaleniami z 

Zamawiającym oraz normami i przepisami prawa 

3. Zamawiający będzie żądać od Projektanta bezpłatnego usunięcia wad w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4.  Projektant może podzlecić część prac związanych z wykonaniem przedmiotu umowy 

innym jednostkom projektowym, pod następującymi warunkami: 

a) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztu określonego w niniejszej 

umowie, 

b) nie ulegnie zmianom zakres dokumentacji projektowej będący przedmiotem umowy. 

5. Projektant odpowie za dobór podwykonawców pod względem wymaganych kwalifikacji 

oraz za jakość i terminowość praz wymienionych w § 3 ust.4 tak jak za działania własne. 
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OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

§ 4. 

 

1. Zamawiający przekaże projektantowi niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej 

objętej umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty 

2. Zamawiający dostarczy Projektantowi dodatkowe dane, których potrzeba wyłoni się w 

trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygnięcia. 

3. Zamawiający obowiązuje się ponadto do: 

a) pisemnego upoważnienia Projektanta do reprezentowania Zamawiającego w sprawach 

związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, 

b) pisemnego upoważnienia Projektanta do wstępu na teren, którego dotyczy 

dokumentacja projektowa, 

c) współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone 

w umowie. 

 

WYNAGRODZENIE - PŁATNOŚCI 

  § 5. 

 

1. Strony ustalają, że za wykonanie robót Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

ustalone na podstawie zaoferowanej uśrednionej ceny netto __________ brutto 

__________ w tym podatek VAT w wysokości  __________ .  

2. Wartość ryczałtowanego wynagrodzenia za prace projektowe jest stała i nie podlega 

waloryzacji. 

3. Strony ustalają, że rozliczenie za opracowanie dokumentacji projektowej nastąpi po 

wykonaniu, sprawdzeniu poprawności robót objętych umową i  uzyskaniu pozwolenia na 

budowę, jednak nie dłużej niż w ciągu 30 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy do 

sprawdzenia.  

4. Strony ustalają, że termin zapłaty za wykonanie dokumentacji projektowej wynosić będzie 

do 30 dni, licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury z podpisanym protokołem 

stwierdzającym poprawność prac objętych umową.  

5. Faktury za wykonaną i odebraną dokumentację projektową płatne będą przelewem przez 

Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Projektanta. 

  

KARY UMOWNE 

§6. 

 

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary 

umowne. 

1. Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną za: 

a.  zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia lub jego części w wysokości 2%  

ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminów 

ustalonych w § 2 ust. 1,  

b.  zwłokę w usunięciu wad, braków lub uchybień w dokumentacji w wysokości 2%  

ustalonego wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad, 

c.  odstąpienie przez Projektanta od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność Projektant, w wysokości 30% ustalonego wynagrodzenia brutto. 

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić  

odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości  
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rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy dzień zwłoki,  

staje się wymagalne: 

a)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu, 

b)  za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Projektant wyraża zgodę na potrącenie należnych kar umownych z wynagrodzenia o 

którym mowa w § 5 ust. 1 

 

GWARANCJA I RĘKOJMA 

§7. 

 
1.    Projektant udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy. 

2.   Termin gwarancji wynosi               lata i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy. 

3.   Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi za wady 

dokumentacji projektowej, a w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za te 

wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi 

za wady Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji 

projektowej, której dotyczy niniejsza umowa. 

PRAWA AUTORSKIE  

§8. 

 

1. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Projektant 

przenosi własność dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rzecz Zamawiającego 

wraz z autorskimi prawami majątkowymi, w szczególności w zakresie następujących pól 

eksploatacyjnych:  

a)  zwielokrotnienia, przez co rozumie się wykonanie kolejnej odbitki projektu w celu 

udostępnienia przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykonawcom 

ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego na realizację obiektu według tego 

projektu, 

b) utrwalenia, przez co rozumie się jednokrotną realizację budowy, według dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, 

2. W sytuacji odstąpienia od umowy z winy Projektanta, Zamawiający nabywa prawa 

autorskie, majątkowe i osobiste do całości dotychczasowego zakresu wykonania 

dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy.  

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 §9. 

 
Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach : 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy : 

a)w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,  

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku wykonawcy. 

2. Projektantowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli 

Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru dokumentacji lub odmawia 
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podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Odstąpienie od umowy może nastąpić  

w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. Zamawiający zawiadomi Projektanta, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Projektanta. 

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Projektant nie ponosi 

odpowiedzialności obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz zapłaty 

wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. W takim 

przypadku Projektant może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej 

części umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan zaawansowania prac 

projektowych. 

6. Zamawiający może odstąpić od umowy w sytuacji zwłoki Projektanta ponad 30 dni  

w stosunku do terminu zakończenia umowy określonego w § 2 ust. 1, a Projektant 

pomimo wezwania pisemnego przez Zamawiającego nie zakończył i nie rokuje 

zakończenia przedmiotu umowy. W takim przypadku Projektant może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy za odebrany przez 

Zamawiającego i potwierdzony dokumentami lub protokołem zdawczo-odbiorczym. 

 

ODBIÓR OPRACOWANIA  

§10. 

 
1. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest 

protokół odbioru, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony 

umowy. 

2. Protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie 

za wykonany i odebrany przedmiot umowy. 

3. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych  

i prawnych dokumentacji projektowej. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§11. 

 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron  

w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. 

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Projektanta, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian 

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

5. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji tej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego sądu powszechnego.  

6.  Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 dla Zamawiającego i 1 dla 

Projektanta.  
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ZAMAWIAJĄCY:              PROJEKTANT: 

       


