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Wzór umowy załącznik nr 2 
                                                       UMOWA   NR  …../16 

o prace projektowe  
 

zawarta w dniu ....................................  w Janowie Podlaskim pomiędzy Zespołem 
Szkół  im. Adama Naruszewicza ul. Siedlecka 1,  
21-505 Janów Podlaski , NIP ………………......... Regon …………….......,  
którą reprezentuje: 
Jarosław Dubisz – Dyrektor Zespołu Szkół 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym   
z jednej strony, a: 
Firmą ……… z siedzibą w …………………………………ul. …………... 
zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP: 
……….., Regon: ……………………… 
którą reprezentuje: 
………………………………………………………………………..................................... 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,        
zgodnie z art. 39 i nast. Prawa zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2015 r. poz. 2164). 
                  §1. 

1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 
dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) dla zadania pn. 
„PRZEBUDOWA DAWNYCH WARSZTATÓW NA PRACOWNIĘ 
MECHANIZACJI ROLNICTWA W JANOWIE PODLASKIM PRZY UL. 
SIEDLECKIEJ 1 

Zakres prac obejmuje: 
a) Wykonanie dokumentacji projektowej w tym: 
 inwentaryzacja budynku i instalacji, 
 zbadanie stanu technicznego obiektu i instalacji, 
 zapewnienie stosownych uzgodnień, 
 zapewnienie obsługi geodezyjnej,  
 wyliczenie bilansu cieplnego dla ogrzewania budynku oraz 

zapotrzebowania na c.w.u.,                    
 uzyskanie pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja projektowa powinna zawierać: 
 projekt budowlano-wykonawczy – 4 egz.; 
 specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót – 1 egz.; 
 informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia –  

w każdym projekcie; 
 przedmiar robót – 1 egz.;  
 kosztorys inwestorski – 1 egz.; 
 wszelkie konieczne uzgodnienia, decyzje, pozwolenia i opinie –  

w każdym projekcie (jeśli takie są wymagane); 
 wersję elektroniczną dla wszystkich pozycji - na płytce CD 

 lub DVD zapisaną w formacie pdf (portable data format) – 1 szt. 
b) Pełnienie nadzoru autorskiego w czasie trwania prac remontowych. 
c) Uzyskanie pozwolenia na budowę jest równoznaczne  
z zakończeniem prac projektowych. 
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§2. 
 

 1.Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania we własnym zakresie wszelkich 
materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji, tj. w szczególności 
podkładów geodezyjnych, uzyskanie wymaganych decyzji, opinii, uzgodnień  
i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, w tym  
z odpowiednimi Wydziałami Starostwa Powiatowego, gestorami sieci, itp. 
 
2.Wykonawca zobowiązuje się wykonać dokumentację projektową zgodnie  
z Prawem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 290.), Prawem Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) oraz rozporządzeniami Ministra Infrastruktury z dnia  
02.09.2004r. rozdz. 2 i 3 (Dz.U. z 2004 r. nr 202 poz.2072 z późn. zm.) w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji   technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  
oraz z dnia 18.05.2004r. (Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 z późn. zm.)  
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym. 
 
3.Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem Umowy zapoznał się  
z wszystkimi warunkami idanymi, które są niezbędne do wykonania przedmiotu 
Umowy i uwzględnił je w ryczałtowej cenie Umownej bez konieczności ponoszenia 
przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i nie wnosi w tym zakresie  
uwag. 
 
4.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową, niezwłocznie 
po jej wykonaniu, celem poddania jej weryfikacji przez Zamawiającego pod 
względem merytorycznym na okres 14 dni roboczych. Wykonawca zobowiązany jest 
w trakcie weryfikacji  dokumentacji udzielać odpowiedzi do wnoszonych przez 
Zamawiającego uwag i pytań w terminie 3 dni roboczych. Każde niedotrzymanie 
terminu odpowiedzi wydłuża termin weryfikacji o ilość dni opóźnienia Wykonawcy. 
 
5.W przypadku stwierdzenia wad w dokumentacji projektowej powodujących 
potrzebę dokonania w niej uzupełnień i zmian, Zamawiający zwróci Wykonawcy 
wadliwy projekt określając jednocześnie zakres i termin ich usunięcia. 
 
 6.Odbiór dokumentacji projektowej stwierdzający kompletne i należyte jej wykonanie 
przez Wykonawcę nastąpi w siedzibie Zamawiającego w formie protokołu zdawczo – 
odbiorczego, który stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez 
Wykonawcę.  
 
7.Rachunek lub faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidłowo, zostanie 
zwrócona Wykonawcy bez nadania dalszego biegu. Okres płatności rozpoczyna swój 
bieg od dnia wpływu do Zamawiającego prawidłowo wystawionego rachunku lub 
faktury. 
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§3. 

 
Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziału 
podwykonawcy).   
 
albo 

 
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale następującego 

podwykonawcy (-ów): 
.......................................................................................................................... 
w zakresie: ............................................ , za wykonanie którego 
podwykonawca otrzyma wynagrodzenie płatne bezpośrednio przez 
Wykonawcę. 

2. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna określać zasady 
odbioru przedmiotu umowy oraz zasady płatności wynagrodzenia za 
wykonane usługi w sposób analogiczny jak zasady odbioru i warunki płatności 
określone w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

3. Wykonawca zobowiązuje się informować pisemnie Zamawiającego  
 o  braku zapłaty w terminie z jakiegokolwiek powodu wynagrodzeń dla  
 Podwykonawcy(ów) w terminie 7 dni od dnia powstania tych zaległości.  

4. W razie zaistnienia zaległości Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 
wypłaty wynagrodzenia dla Wykonawcy, o czym informuje pisemnie 
Wykonawcę i Podwykonawcę (ów). 

5. W sytuacji, gdy Wykonawca nie ureguluje zaległości wobec Podwykonawcy 
 w terminie 14 dni od dnia wstrzymania wynagrodzenia przez Zamawiającego 
– Zamawiający jest uprawniony do uregulowania zaległości wobec  
Podwykonawcy(ów) z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6.  Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie potrącenia kwot(y) zaległości 
 z jego wynagrodzenia. 

7. Dla ostatecznego rozliczenia przedmiotu umowy koniecznym jest 
przedstawienie przez Wykonawcę: 
- dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia dla wszystkich 
podwykonawców, 
- pisemnej informacji o sporach  (lub braku) dotyczących wynagrodzenia 
zaistniałych pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą (ami). 

8. W razie zaistnienia zaległości wobec Podwykonawcy (ów) ostateczne  
rozliczenie umowy z Wykonawcą w części obejmującej zakres usług  
wykonanych przez podwykonawców, ulega przesunięciu do czasu  
uregulowania wszelkich zaległości w stosunku do Podwykonawcy (ów) z tytułu 
wypłaty wynagrodzeń – w tej sytuacji stosuje się w szczególności §3 ust. 6. 
Suma odpowiadająca kwocie objętej sporem, o którym mowa w ust 7, podlega 
zapłacie po złożeniu oświadczenia przez Podwykonawcę, iż otrzymał całe  
należne mu wynagrodzenie lub po okazaniu przez Wykonawcę  
prawomocnego wyroku stwierdzającego, iż taka kwota nie jest podwykonawcy 
należna. 

9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za 
własne. 
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   §4. 
 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w formie ryczałtu, 
w wysokości …………… zł netto (słownie zł: ………......…...........                                    
00/100), tj. ………......… zł brutto (słownie zł: ……………… 00 /100), w tym podatek 
VAT(w wym. 23%) w wys. ………….................. zł. 
2. Strony stanowią, iż faktury lub rachunki stanowiące podstawę za wykonane prace 
projektowe na rzecz Zamawiającego. 
3. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji nastąpi w terminie do 30 dni 
od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury na 
podstawie podpisanego przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego 
dokumentacji projektowej zgodnie z zakresem prac z § 1 ust. 1  niniejszej umowy. 
                                                              

§5. 
 

Wykonawca  przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego 
 w § 4 umowy , autorskie prawa majątkowe do utworów ( w rozumieniu ustawy 
 z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) powstałych  
w wyniku wykonania umowy, na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie używania, 
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian 
utworu, 
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową.                                                                                                                      

 
 
 

§6. 
 

1. Nadzór autorski  obejmuje w szczególności: 
a) wyjaśnienie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej  

i zawartych w niej rozwiązań oraz uzupełnienie jej szczegółów, 
b) stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, w tym: w zakresie 

dotyczącym rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych, zgodności 
realizacji z opracowaną dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami i normami oraz zapewnienie koordynacji międzybranżowej, 

c) uzgodnienie z Zamawiającym i wykonawcą robót możliwości wprowadzenia 
rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 
dotyczących m.in. materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, zgłoszonych przez Wykonawcę w trakcie wykonywania robót. 

d) wykonanie zmian w dokumentacji projektowej nie wymagających zmiany 
decyzji administracyjnych, 

e) aktualizowanie, na żądanie Zamawiającego, kosztorysów inwestorskich,  
f) wykonywanie dokumentacji zamiennych w przypadku konieczności uzyskania 

zmiany pozwolenia na budowę, 
g) opiniowanie wniosków o wprowadzenie zmian. 
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2. Wykonawca jest obowiązany świadczyć usługę nadzoru autorskiego minimum 
jeden raz na miesiąc w okresie prowadzenia robót oraz na każde wezwanie 
Zamawiającego.   
3. Wezwania w imieniu Zamawiającego może dokonywać jego koordynator lub 
inspektor nadzoru inwestorskiego, jeśli został ustanowiony. 
4. Wezwania Zamawiający będzie dokonywał telefonicznie, faksem lub pocztą 
elektroniczną. Wezwanie uważa się za dokonane z chwilą, gdy doszło ono do 
Wykonawcy w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią. Jeśli 
Wykonawca wezwany jest na skutek awarii zagrażającej zdrowiu i życiu ludzi lub 
awarii powodującej znaczne straty, to winien się stawić na wezwanie 
Zamawiającego bez zbędnej zwłoki. 
5. Każdorazową obecność na placu budowy Wykonawca jest obowiązany 
potwierdzić wpisem  w dzienniku budowy. 
6. Wynagrodzenie za nadzór autorski mieści się w wynagrodzeniu określonym 
 w § 4. 

      7.Wykonawca w ramach realizowania nadzoru autorskiego ma prawo: 
a) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących jej realizacji, 
b) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych  
w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonywania tych 
robót niezgodnie z dokumentacją projektową. 
 

§7. 
 

 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
- za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy lub nieterminowe usunięcie wad 

w okresie rękojmi za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
maksymalnego brutto, wskazanego w § 4 ust 1., nie więcej jednak niż 12% 
wynagrodzenia. 

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy w wysokości  30%  wartości wynagrodzenia 
maksymalnego brutto, wskazanego w § 4  ust 1. 

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych  
z wynagrodzenia, 

- odstąpienie od umowy nie pozbawia Zamawiającego prawa naliczenia kar 
umownych z innych tytułów zastrzeżonych w niniejszej umowie.  

Niezależnie od zastrzeżenia kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo do 
dochodzenia odszkodowania  za szkodę na zasadach ogólnych.   
 

§8. 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego na prace objęte niniejszą Umową. Okres rękojmi rozpoczyna się 
 w momencie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej Umowy, natomiast 
kończy się z upływem pięciu lat od odbioru końcowego robót zrealizowanych na 
podstawie dokumentacji projektowej przez wykonawcę robót budowlanych.   
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2. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
 i usterek przedmiotu Umowy w terminie maksymalnym 14 dni kalendarzowych od 
daty pisemnego powiadomienia o usterce, chyba że Strony uzgodnią pisemnie 
inny termin. 

3. Jeżeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim terminie 
nie przystąpi do usuwania wad lub usterek zgodnie z ust.2 albo 
 w odpowiednim terminie wad lub usterek nie usunie, Zamawiający po uprzednim 
pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy powierzy ich usunięcie osobie trzeciej na 
koszt Wykonawcy. 

4. Niezależnie od uprawnień wymienionych w niniejszym paragrafie, 
Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania naprawienia poniesionej szkody. 
W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu 
wszelkich kwot, które zostały zapłacone przez Zamawiającego w nieuzasadnionej 
wysokości na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy.  

 
§9. 

 
Oprócz przypadków wymienionych w przepisach kodeksu cywilnego regulujących 
umowę o dzieło, w razie istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie 
niniejszej umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 7 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy. 
Wysokość wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie stanu zaawansowania 
prac projektowych, zweryfikowanych przez Zamawiającego. 
 

§10. 
 

Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających 
 z umowy na osobę trzecią. 
 

§11. 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają, pod rygorem nieważności, formy 
pisemnej. 
 

§12. 
 

Zamawiający przewidział zmianę ceny ofertowej w przypadku ustawowej zmiany 
stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia o wielkość tej 
zmiany. 
 

§13. 
 

1.Koordynatorem Wykonawcy w zakresie wykonania obowiązków umownych 
będzie Pan/i ………………………........................................... 
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§14. 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy  
Prawa budowlanego Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Zamówień Publicznych. 
 

§15. 
 

Umowę spisano w czterech  jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze 
dla każdej ze Stron. 
 
 
 
 Zamawiający               Wykonawca  


