
        Załącznik nr 6 do SIWZ  

 

WZÓR  

U m o w a nr ……………………….. 

 

zawarta w dniu .......................... w Gdyni, pomiędzy: 

 

Miejską Biblioteką Publiczną w Gdyni 

z siedzibą w Gdyni, przy ul. Świętojańskiej 141 - 143, Gdynia 81-401 wpisanym do Rejestru Instytucji 

Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta Gdyni pod numerem I, NIP 586-13-95-847 REGON 

000282168  

reprezentowaną przez: 

 

1.  Natalię Gromow – Dyrektora, 

 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

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

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

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ......... 

w Sądzie............................................. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącym 

płatnikiem podatku od towarów i usług, posiadającymi numer identyfikacyjny NIP .........................., 

Regon ........................ / wpisanym do CEiDG, NIP: .......................;  REGON: ……………, PESEL: 

………………………… 

reprezentowanym przez: 

1................................................................................................... 

 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

        

Wykonawca oświadcza, że na dzień zawarcia niniejszej umowy nie uległy zmianie dane, które miałyby 

wpływ na ważność niniejszej umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej 

zawarcia. 

W wyniku wyboru Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość 

szacunkowa nie przekracza 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2015 r. Dz. U. poz. 2164 z późn. zm.) prowadzonym w trybie 

zapytania ofertowego na Zaprojektowanie Filii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w lokalu 

niemieszkalnym U2 w budynku  przy ul. Władysława IV 7-15 w Gdyni została zawarta Umowa 

o następującej treści: 

 



§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać umowę, której przedmiotem jest wykonanie pełnej 

dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie utworzenia Filii  

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni w lokalu niemieszkalnym U2 w budynku przy ul. 

Władysława IV 7-15 w Gdyni na zasadach określonych w dalszej części umowy.  

2. Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia: 

a) przedsięwzięcie ma na celu przystosowanie pomieszczeń do aktualnych potrzeb biblioteki 

oraz wyposażenie lokalu; 

b) wykonawca robót budowlanych i dostaw zostanie wyłoniony w wyniku przeprowadzenia 

postępowania o zamówienie publiczne; 

c) najistotniejsze elementy przedsięwzięcia: naprawa i malowanie ścian i sufitów wszystkich 

pomieszczeń, remont pomieszczeń sanitarnych z wymianą sanitariatów, remont posadzek (w 

tym ułożenie gresu/ tarketu/ wykładziny), remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej, 

wymiana stolarki drzwiowej i okiennej, pełne wyposażenie biblioteczne; 

3. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki szczegółowe i ogólne określone dla przedmiotu 

umowy w zapytaniu ofertowym, posiada niezbędne zasoby, umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i 

doświadczenie do realizacji umowy i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą 

starannością odpowiadającą profesjonalnemu charakterowi prowadzonej działalności oraz 

zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy i techniki. 

4. Strony postanawiają, iż integralną część niniejszej umowy stanowi złożona przez Wykonawcę 

oferta wraz z załącznikami. Żaden z zapisów niniejszej umowy nie będzie odczytywany z 

pomniejszeniem zakresu uprawnień Zamawiającego wynikających z oferty i jej załączników. 

5. Wykonawca może zlecić niektóre z prac niezbędnych do wykonania dokumentacji projektowej 

podwykonawcom. Wykonywanie części prac projektowych przez podwykonawców nie zwalnia 

jednak Wykonawcy z odpowiedzialności i zobowiązań, wynikających z umowy. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie działania i uchybienia podwykonawców.  

6. Przy opracowaniu projektów i dokumentacji będącej przedmiotem umowy Wykonawca 

zobowiązany jest dostosować projekty i kosztorysy do możliwości finansowych Zamawiającego, 

przyjmując takie rozwiązania i materiały dla przebudowy i wyposażenia pomieszczeń oddziału 

biblioteki, których łączna wartość kosztorysowa nie przekroczy kwoty 2 600 000 PLN brutto.  

 

§ 2 

1. Przedmiot umowy obejmuje zakresy: 

a) inwentaryzacja i układ funkcjonalny, 

b) projekt koncepcyjny, 

c) projekt budowlany i wykonawczy, 

d) katalog materiałów i produktów, 

e) przedmiar robót i kosztorys inwestorski, 

f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 



g) BIOZ 

h) dokumentacja projektowo-kosztorysowa wyposażenia bibliotecznego, 

i) nadzór autorski nad realizacją projektu. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy umowy: 

I etap – inwentaryzacja i układ funkcjonalny, projekty, katalogi, przedmiary, kosztorysy: 

a) opracowanie danych wyjściowych i opracowanie inwentaryzacji obiektu w zakresie niezbędnym 

do poprawnego wykonania przedmiotu umowy,  

b) opracowanie projektu koncepcyjnego (wszystkie branże w pełnym wymiarze, wymaganym 

przepisami prawa w zakresie branż), 

c) wystąpienie w imieniu Zamawiającego z wnioskami o wszelkie zgody, pozwolenia, w tym także 

pozwolenia na budowę w przypadku, gdy jest ono wymagane, oraz uzgodnienie warunków 

technicznych i realizacyjnych, związanych z przyłączeniami do sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych, teletechnicznych, 

d) opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego (wszystkie branże, w pełnym wymaganym 

przepisami zakresie branż) uwzględniając wymagania Zamawiającego; 

e) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (wszystkie 

branże w pełnym, wymaganym zakresie branż); 

f) sporządzenie przedmiarów robót (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami zakresie 

branż); 

g) sporządzenie kosztorysów inwestorskich (wszystkie branże w pełnym, wymaganym przepisami 

zakresie branż); 

h) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

realizowanego przedsięwzięcia; 

i) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pełnego wyposażenia bibliotecznego, 

w tym projektowanego indywidualnie z wykorzystaniem w projekcie mebla modułowego 

zaprojektowanego dla filii MBP w Gdyni w budynku PPNT – Biblioteka z Pasją, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zapytania o cenę (m.in. regały, szafki różnego typu, oznakowanie 

działów, rozdzielacze, bookendy, niestandardowe stanowiska komputerowe, stoły, oznakowania 

wewnętrzne i zewnętrzne) oraz wyposażenia katalogowego (m.in. fotele, krzesła, wieszaki, 

kosze, biurka, szafy, szafki kuchenne, wyposażenie AGD). Meble będące na wyposażeniu 

biblioteki i przestrzenie przeznaczone do przebywania użytkowników, powinny posiadać gamę 

kolorystyczną pozwalającą na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z 

kolorystyką wnętrza – uzgodnioną z Zamawiającym.  

j) wykonanie trójwymiarowej wizualizacji komputerowej wnętrza zaprojektowanej Filii,  

a w szczególności mebli bibliotecznych, w tym regałów. 

k) udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na ewentualne zapytania skierowane przez oferentów  

w prowadzonym postępowaniu przetargowym. 

 

Wyposażenie mebli musi spełniać wymagania stawiane w normach (lub równoważnych) tj.: 



 PN-EN 1729-1:2007: Meble - Krzesła i stoły do instytucji edukacyjnych - Część 

1:Wymiary funkcjonalne 

 PN-EN 1729-2:2007: Meble - Krzesła i stoły do instytucji edukacyjnych - Część 2: 

Wymagania bezpieczeństwa i metody badań 

 PN-EN 1021-1:2:2014-12: Meble -- Ocena zapalności mebli tapicerowanych -- Część 2: 

Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki 

 PN-EN ISO 12947-2: Tekstylia -- Wyznaczanie odporności płaskich wyrobów na 

ścieranie metodą Martindale'a -- Wyznaczanie zniszczenia próbki 

 PN-EN 527-1:2011: Meble biurowe - Stoły robocze i biurka: Wymiary 

 PN-EN 527-2:2004: Meble biurowe - Stoły robocze i biurka. Mechaniczne wymagania 

bezpieczeństwa 

 PN-EN 527-3:2004: Meble biurowe - Stoły robocze i biurka. Metody oznaczania 

stateczności i wytrzymałości mechanicznej konstrukcji. 

 PN-EN 14073-2:2006: Meble biurowe. Meble do przechowywania. Wymagania 

bezpieczeństwa 

 

II etap – nadzór autorski nad realizacją projektu przebudowy i wyposażania pomieszczeń: 

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem (dotyczy 

wszystkich przewidzianych projektem branż); 

b) uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych i dodatkowych w stosunku do 

przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez kierownika budowy, inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub Zamawiającego, stanowiących nieistotne lub istotne odstąpienie od 

zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę (art.36a 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zmianami); 

c) sporządzanie na żądanie Zamawiającego i przekazanie Zamawiającemu dodatkowych 

opracowań w formie rysunków, opisów, uzgodnień, pozwoleń, kosztorysów inwestorskich 

zamiennych i dodatkowych wszystkich branż, przedmiarów robót zamiennych i dodatkowych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, stanowiących nieistotne lub istotne odstąpienie od 

zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę o ile 

wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowego przebiegu i zakończenia przedsięwzięcia 

lub potrzeba zmian wynika z błędów i niedopatrzeń Wykonawcy powstałych we wcześniejszych 

etapach realizacji niniejszej umowy,    

d) wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku realizacji projektu zgłoszonych przez 

Zamawiającego (dotyczy to wszystkich przewidzianych projektem branż).  

e) Zamawiający wymaga, aby w wycenie uwzględnić kwotę za wykonanie nadzoru autorskiego 

przy szacunkowej ilości 12 wizyt oraz kontaktowania się z Wykonawcą robót  telefonicznie  

i mailowo.  

f) Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca na etapie realizacji inwestycji ustalił  

z Generalnym Wykonawcą harmonogram spotkań obejmujących nadzór autorski.  

 



3. Dokumentację techniczną należy wykonać zgodnie z przepisami:  

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) 

b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164  

z późn. zm.).  

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

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422),  

d) 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 (Dz.U. 2013 poz. 1129  

z późniejszymi zmianami).  

e) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2004 Nr. 130, poz. 1389).  

f) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. 2003 Nr. 120, poz.1126) oraz innymi nie wymienionymi wyżej obowiązującymi 

przepisami prawa, a także warunkami pożarowymi, warunkami higienicznymi i zdrowotnymi, 

warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.  

4. Dokumentację niezbędną do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień wymaganych przepisami 

dostarcza Wykonawca na własny koszt.  

5. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w wersji papierowej  

w następującej ilości egzemplarzy:  

a) projekty koncepcyjne – 1 egzemplarz 

b) projekty budowlane i wykonawcze – 2 egzemplarze  

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze  

d) przedmiar robót – 2 egzemplarze  

e) kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze  

f) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 2 egzemplarze  

6. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację, o której mowa w ust. 5 także w 

wersji elektronicznej w formacie PDF. Wykonawca zastosuje nazewnictwo plików zgodnie z 

nazwami egzemplarzy dokumentacji technicznej w wersji papierowej. Zawartość jednego 

egzemplarza dokumentacji papierowej powinna być zawarta w jednym pliku PDF w wersji 

elektronicznej.  

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do organizowania spotkania roboczego sprawdzającego 

stopień zaawansowania prac projektowych oraz inwentaryzacji w siedzibie Zamawiającego bez 

prawa do dodatkowego wynagrodzenie z tego tytułu. 

8. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia Wykonawcy wszelkich dokumentów, od których 

zależy projektowanie lub postępowanie formalne, których wykonanie lub którymi dysponowanie 

nie leży w kompetencjach lub możliwościach Wykonawcy. W przypadku zablokowania procedury 



formalnej lub projektowej z powodu braku tych dokumentów, opóźnienia wynikające z tego tytułu 

nie obciążają Wykonawcy. 

9. Opracowana dokumentacja musi być przygotowana w sposób umożliwiający uzyskanie decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub stosownie od wymagań dokonanie skutecznego zgłoszenia robót nie 

wymagających pozwolenia na budowę, oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 3 

Termin wykonania umowy 

1. Terminy wykonania zadań I etapu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy do dnia 10.11.2017. 

2. Wykonawca będzie pełnił nadzór autorski (zadanie II etapu, o którym mowa w § 2 ust. 2 Umowy ) 

w trakcie trwania wykonywania robót budowlanych i montażowych przez wykonawcę wyłonionego 

w ramach odrębnej procedury przetargowej.  

3. Termin rozpoczęcia pełnienia nadzoru autorskiego będzie wskazany przez Zamawiającego  

w zawiadomieniu o rozpoczęciu sprawowania nadzoru autorskiego.  

4. Termin zakończenia nadzoru autorskiego wygasa z chwilą zakończenia robót budowlanych 

i montażowych, ale nie później niż 30.12.2018 r. 

5. Przez „termin wykonania” należy rozumieć dzień przekazania uzgodnionych z Zamawiającym i 

zaakceptowanych przez Zamawiającego wszystkich opracowań, będących przedmiotem niniejszej 

umowy. Z powyższych czynności osoby upoważnione przez strony umowy, wymienione w § 11 

pkt. 2, spiszą protokół zdawczo-odbiorczy. 

 

§ 4 

Odbiór dokumentacji 

1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć przedmiot umowy Zamawiającemu, tj. kompletną 

dokumentację w zakresie i ilościach określonych w § 2 ust. 5 i 6 – w terminie umownym, 

wyznaczonym w § 3.  

2. Do każdego wytworzonego dokumentu określonych w § 2 ust. 5 wykonawca dołączy uprawnienia 

osób, które wytworzyły dokumenty jeśli przepisy wymagają posiadania stosownych uprawnień.  

3. W przypadku wystąpienia istotnej wady w przedmiotowej dokumentacji powodującej konieczność 

zmiany projektu wraz z uzyskaniem odpowiednich uzgodnień i decyzji Wykonawca zobowiązany 

jest wykonać usługę na swój koszt i własnym staraniem.  

4. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki w przedmiocie umowy Zamawiający 

może, zachowując uprawnienie do kar umownych i przewyższającego je odszkodowania:  

a) odmówić odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad 

lub uzupełnienie braków, przy czym wyznaczenie dodatkowego terminu nie oznacza 

przesunięcia terminu wykonania niniejszej umowy i będzie wiązało się z naliczaniem kar 

umownych, o których mowa w § 9 niniejszej umowy,  

b) odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy, jeżeli wady 

lub braki uniemożliwiają realizację celów, jakim służyć ma opracowanie.  



5. Odbiór przedmiotu umowy służy sprawdzeniu dokumentacji pod względem ilościowym  

i formalnym. Odbiór nie obejmuje sprawdzenia należytej jakości dokumentacji, jej zgodności  

z przepisami prawa oraz umową. Z chwilą dokonania odbioru nie wygasają uprawnienia 

Zamawiającego w tym zakresie.  

6. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot odbioru powinna być zaopatrzona w wykaz 

opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, 

zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami i że została wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa wyżej stanowią integralną część przedmiotu odbioru. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek do projektu na każdym etapie 

jego realizacji, jednak nie takich, które zakładać będą zmiany konstrukcyjne i zmiany  

w prowadzeniu instalacji różnych branż specjalistycznych.   

 

§ 5 

Licencje 

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającego, że projekty objęte niniejszą umową i powstałe na 

podstawie niniejszej umowy, w całości są wynikiem jego twórczej działalności, oraz że w chwili ich 

przekazania Zamawiającemu, jak również w chwili udzielenia niniejszej licencji Zamawiającemu, 

Wykonawcy będą przysługiwały autorskie prawa majątkowe w rozumieniu przepisów Ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powyższe zapewnienie odnosi 

się również do części składowych projektów dostarczonych Zamawiającemu w ramach realizacji 

Umowy, a stanowiących utwory w rozumieniu ww. ustawy. 

2. Z chwilą podpisania protokołu odbioru Zamawiający nabywa od Wykonawcy, bez ograniczeń 

czasowych i terytorialnych, licencję do projektu na niżej wymienionych polach eksploatacji, oraz 

prawo wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego do projektu 

niezależnie od formy ich wyrażenia, na wymienionych poniżej polach eksploatacji: 

a) korzystanie z projektu w celu realizacji remontów lub wyposażenia budynków i lokali 

użytkowanych przez Zamawiającego; 

b) publiczne udostępnianie projektu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp  

w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w celu określonym w ust. 2 pkt a) 

c) trwałe lub czasowe utrwalanie, zwielokrotnianie i przechowywanie projektu w całości lub  

w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub 

standardu, w tym zwielokrotnienie lub tłumaczenie, 

d) tworzenie nowych wersji, adaptacji, dokonywanie opracowań i przeróbek, w tym tłumaczenie, 

przystosowanie lub wprowadzanie jakichkolwiek zmian, bez ograniczenia warunków 

dopuszczalności tych czynności, w szczególności celu wykorzystania dla celów 

współdziałania z innymi osobami, 

e) sporządzanie kopii w dowolnej liczbie egzemplarzy, dowolne korzystanie i rozporządzanie 

tymi egzemplarzami, 



f) stosowanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie projektu niezależnie od formatu 

lub sposobu, 

g) określanie nazw projektu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany. 

3. Licencja udzielona jest odpłatnie, w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 Umowy.  

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń dotyczących naruszenia 

autorskich praw majątkowych do projektu lub części składowych, Wykonawca zobowiązuje się do 

podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę 

Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich, a także zobowiązuje się 

zrekompensować Zamawiającemu wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego, w tym  

kwoty jakie Zamawiający będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z jej 

roszczeniem. 

 

§ 6 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy, co do jakości należytego 

wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zobowiązuje się do 

niezwłocznego odniesienia się do wskazanych w ramach gwarancji wad i usterek przedmiotu 

zamówienia.  

2. Okres gwarancji jakości obowiązuje od dnia odbioru końcowego wolnego od wad przedmiotu 

umowy wynosi 24 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 3.  

3. Okres gwarancji nie może zakończyć się wcześniej niż w dniu zakończenia terminu gwarancji 

udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji 

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy.  

4. W tych samych terminach Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady prac 

projektowych, na zasadach i warunkach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

5. Upływ okresów gwarancji i rękojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady i braki, 

jeżeli Wykonawca zawiadomił o nich Zamawiającego przed upływem tych okresów.  

6. W okresie gwarancji lub rękojmi Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady i uzupełnić braki 

opracowania poprzez zmianę wadliwego elementu, w ten sposób, aby był on wolny od wad lub 

poprzez usunięcie braków. Usunięcie wad lub uzupełnienie braków winno nastąpić niezwłocznie, 

nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni od powiadomienia w formie pisemnej przez 

Zamawiającego. 

7. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub uzupełnianie braków ponosi Wykonawca. 

Usuwanie wad i uzupełnianie braków w opracowaniu nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 

roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia.  

8. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest zobowiązany dokonać nieodpłatnie zmian 

w dokumentacji w przypadku, gdy zmiany te są konieczne dla prawidłowej realizacji projektu,  

a potrzeba ich dokonania wynikła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

 

§7 



Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Maksymalne łączne wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy 

wynosi: .................... PLN netto + podatek VAT w wysokości 23% tj. ........................... PLN. 

Razem wynagrodzenie ryczałtowe brutto................................. PLN (słownie 

złotych:.............................................................../100). 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi:  

a) po odbiorze kompletnej dokumentacji I etapu, o którym mowa w §2 ust. 2 Umowy, w wysokości 

100% wynagrodzenia, 

b) 15% wynagrodzenia, tj. kwota brutto ................................... PLN Wykonawca zobowiązany jest 

zwrócić w terminie 14 dni od wezwania w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie sprawował 

nadzoru autorskiego.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, nie podlega 

zmianie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonanie umowy, w tym te, których Wykonawca 

nie przewidział wcześniej. 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie z tytułu przeniesienia 

autorskich praw majątkowych, o których mowa w §5.  

5. Wynagrodzenie płatne jest na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. Podstawą 

do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru, podpisany przez Zamawiającego bez uwag. 

Kopię tego protokołu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury jako załącznik.  

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w treści 

faktury.  

7. Termin zapłaty wynagrodzenia wynosi 21 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury VAT.  

8. Za dzień terminowej zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego 

najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

9. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Wykonawcę do wystawienia 

faktury VAT bez jego podpisu.  

10. Usuwanie wad i uzupełnianie braków w opracowaniu dokumentacji projektowej nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia.  

11. Podstawą płatności wykonawcy za nadzór autorski jest wpis inspektora nadzoru w Dzienniku 

Budowy potwierdzający pobyt Wykonawcy na budowie. 

 

§8 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedmiot umowy opracować zgodnie z przepisami przywołanymi  

w §2 ust.3 Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać we własnym zakresie i na własny koszt:  

a) niezbędnej na potrzeby wykonania opracowania inwentaryzacji,  



b) uzgodnień z właściwymi organami, jednostkami zewnętrznymi i Zamawiającym, jeżeli zajdzie 

taka potrzeba; uzgodnienia te nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za nienależyte 

wykonanie umowy. 

3. Koszty uzyskania materiałów do wykonania umowy ponosi Wykonawca. 

4. Opracowanie powinno być wykonane zgodnie z wymogami, o których mowa w art. 29 i 30 ustawy 

z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. 

zmianami).  

5. Wykonanie rysunków uzupełniających w ramach nadzoru autorskiego wynikających z błędów 

projektowych (ujawnionych podczas realizacji robót budowlanych) Wykonawca wykonuje na 

własny koszt.  

 

§9 

Kary umowne i odszkodowanie uzupełniające 

1. Strony ustalają, że Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującej wysokości:  

a) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu Umowy lub jej części w stosunku do terminów 

określonych w §3 w wysokości 0,25% określonego w §7 ust. 2 części wynagrodzenia brutto,  

b) w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub w części będącego następstwem 

niewykonania lub nie należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków o charakterze 

niepieniężnym, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 

określonego w §7 ust. 1 wynagrodzenia brutto,  

c) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wady lub uzupełnieniu braków opracowania  

w wysokości 0,25% określonej w §7 ust. 2 części wynagrodzenia brutto, 

d) w przypadku braku przystąpienia z winy Wykonawcy do pełnienia nadzoru nad realizacją 

projektu w wysokości 5% określonego w §7 ust. 1 wynagrodzenia brutto. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należnego mu 

wynagrodzenia.  

3. Strony ustalają, że Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku 

nieterminowej zapłaty.  

4. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną 

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 10 

Odstąpienie od umowy 

W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest 

prawdopodobne, aby zdołał wykonać wszystkie prace objęte niniejszą umową w terminie, o którym 

mowa w §3 umowy, Zamawiający uprawniony jest, bez wyznaczenia terminu dodatkowego, odstąpić 

od umowy w całości lub jej części, także przed upływem terminu, o którym mowa w §3 umowy, 

zachowując uprawnienia do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyższającego te kary.  

 

§ 11 



Inne postanowienia 

1. Wykonawca podaje adres do korespondencji taki jak we wstępie do umowy.  

2. Do kontaktów stron wyznaczone są następujące osoby:  

 ze strony Zamawiającego –  Maria Ćwik – tel. 58 622 73 55 

 ze strony Wykonawcy – ......................... – tel. ....................................... 

3. Strony zgodnie oświadczają, że wszelka korespondencja pomiędzy nimi winna być kierowana na 

adresy wskazane w nagłówku niniejszej umowy. W razie zmiany adresu do korespondencji każda 

ze stron zobowiązuje się zawiadomić drugą stronę pismem o nowym adresie pod rygorem 

przyjęcia, że korespondencja kierowana na adres dotychczasowy została skutecznie doręczona.  

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego.  

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

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

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 

zmiany w zaproszeniu do złożenia oferty.  

7. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie: 

a) zmiany stawki podatku VAT, w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT; 

b) przedmiotu zamówienia w niezbędnym zakresie, nie prowadzącym jednak do zwiększenia 

jego wielkości lub zakresu i pod warunkiem, że będą one korzystne dla Zamawiającego, o ile 

będzie to konieczne z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, na które Wykonawca nie miał 

wpływu; 

c) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian  

w obowiązujących przepisach prawa; 

d) terminu wykonania, pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

e) podwykonawców, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

f) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku siły wyższej. 

8. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust .7 jest nieważna. 

9. Zmiana oznaczenia stron umowy, danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz adresu 

korespondencyjnego wynikająca ze zmian organizacyjnych, zmian numerów telefonów i faksów,  

a także zmiana osób upoważnionych do kontaktu z Wykonawcą lub odbioru przedmiotu umowy 

nie stanowi zmiany treści umowy i wymaga tylko pisemnego powiadomienia. 

10. Spory rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

11. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Zamawiającego i dla Wykonawcy. 

 

 

…………………………………      …………………………………  

WYKONAWCA:       ZAMAWIAJĄCY: 


