
Umowa ……/IR/13 

z dnia ………………. 2013 r.

PROJEKT UMOWY

UMOWA Nr …/IR/13

Zawarta w dniu  ……………. 2013 r. w Kłobucku,  pomiędzy  Powiatem Kłobuckim 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Kłobuckiego z siedzibą w Kłobucku,  

ul. Rynek im. Jana Pawła II 13 posiadającym nr NIP 574-17-83-156, Regon 152180574 

w imieniu którego występują:

Starosta                Roman Minkina

Wicestarosta         Henryk Kiepura

a 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP ……………………………. , REGON …………………………….

zwanym dalej w treści umowy „Jednostką projektową”,

reprezentowanym przez:

- ……………………………………………………………………..…………..…………………………..

PRZEDMIOT UMOWY

§1.

1. W oparciu o art. 39 ustawy z 29.01.2004 r.- prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), Zamawiający powierza a Jednostka

Projektowa przyjmuje do wykonania w ramach niniejszej umowy:

Wykonanie adaptacji typowego projektu Hali Sportowej 36x44 wraz z 

zaprojektowaniem łącznika oraz niezbędnej infrastruktury technicznej do 

projektu autorstwa firmy PM PROJECT z Krakowa, dla potrzeb lokalizacji 

zadania inwestycyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku, ul. Zamkowa 6.

2. Integralną część umowy stanowi złożona oferta.

3. Zakres usługi projektowej obejmuje:

a) - uzyskanie mapki do celów projektowych,

b) - sporządzenie projektu zagospodarowania terenu,

c) - zlecenie wykonanie badań geologicznych czy też innych badań o ile będzie 

zachodziła taka konieczność,

d) - sporządzenie projektu budowlanego przewiązki łączącej budynek szkoły z   

nowoprojektowaną hala sportową,
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e) - sporządzenie projektu przyłączy wod-kan,  energetycznego i innych mediów 

niezbędnych dla funkcjonowania obiektu, 

f) - przeprojektowanie zewnętrznego kanału c.o. wraz z doprojektowaniem pieca do 

  zewnętrznej istniejącej kotłowni,

g) - przeprojektowanie wewnetrznej instalacji c.o.( likwidacja kotłowni) i c.w.u.,

(   ewentualne doprojektowanie wymiennika wraz z kolektorami słonecznymi, według 

sugestii inwestora), 

h) - dostosowanie projektu do warunków miejscowych i stref klimatycznych 

(przeliczenie konstrukcji budynku),

i) - dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków gruntowych,

j) - naniesienie na oryginale projektu gotowego trwałą techniką graficzną w kolorze 

 czerwonym projektowanych zmian i uzupełnień w części rysunkowej i tekstowej 

lub wykonanie rysunków zamiennych w poszczególnych branżach projektu 

powtarzalnego,

k) - opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz 

sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na roboty nie objęte

 w dokumentacji podlegającej adaptacji,

l) - zabezpieczenie otrzymania wszelkich mediów na potrzeby projektowanego 

obiektu,

m) - dostosowanie formy i zakresu projektu do wymagań obowiązujących przepisów 

 budowlanych.

n) – całość dokumentacji będzie uzgodniona w ZUD i z gestorami sieci, jeżeli jest  to 

konieczne i wymagane,

o) - opracowanie i złożenie do wydziału Inwestycji i Rozwoju Starostwa Powiatowego 

w Kłobucku kompletu dokumentacji projektowej.

4. Opracowania, o których mowa wyżej, należy sporządzić w 4 egzemplarzach w formie

pisemnej i w 1 egzemplarzu na czytniku elektronicznym w formacie do edycji

oraz w PDF.

5. Wymagania dotyczące sporządzenia dokumentacji:

a) Projekt budowlany musi spełniać wymogi określone w ustawie z 07.07.1994 - Prawo

Budowlane - art.34., jak również odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012r,  poz. 462).
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b) Przedmiar robót zawierający zestawienia przewidywanych do wykonania robót

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym

opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych winien być

sporządzony zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr. 202 poz.2072 z późn. zm.)

c) Kosztorys inwestorski winien być sporządzony  zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z 18.05.2004 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.2004, Nr 130, poz. 1389).

d) Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót zawierających

istotne wymagania standardu, jakości, sposobu wykonania robót budowlanych oraz

określenia odbioru tych robót należy sporządzić zgodnie z wymogami rozporządzenia

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr. 202 

poz.2072 z późn. zm.).

6. W ramach niniejszej umowy Jednostka Projektowa jest zobowiązana do pełnienia

nieodpłatnie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia zgodności realizacji robót

budowlanych z dokumentacją projektową oraz wyjaśniania wątpliwości dotyczących

rozwiązań przyjętych w dokumentacji, wyłącznie na żądanie Zamawiającego

TERMIN REALIZACJI

§2.

Termin wykonania i oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy określonego w § 1 

ustala się do ………………………… 2013 r.
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OBOWIĄZKI STRON

§3.

1. Jednostka Projektowa oświadcza, że prace wykona osobiście, rzetelnie, zgodnie

z obowiązującymi zasadami i przepisami oraz, że posiada odpowiednie wymagane

prawem kwalifikacje i uprawnienia do realizacji zakresu określonego w § 1. niniejszej

umowy.

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 poprawienie ich jakości.

3. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień

i sprawdzenia rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów.

4. Jednostka Projektowa nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw

i obowiązków wynikających z umowy innym osobom w części lub całości.

5. Jednostka Projektowa otrzyma pełnomocnictwo Zamawiającego celem 

reprezentowania go w sprawach koniecznych do wykonania przedmiotowego zadania.

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

w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych.

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

§ 4.

1. Jednostka Projektowa zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego, opracowaną dokumentację w formie i ilościach egzemplarzy określonych 

w § 1 i przekazać ją protokołem zdawczo-odbiorczym.

2. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeżonych w toku realizacji 

zadania, Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Jednostkę Projektowa w formie 

pisemnej w terminie 14 dni od daty ich ujawnienia.

3. Jednostka Projektowa jest zobowiązana do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad

dokumentacji projektowej oraz wyjaśnienia zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie

ustalonym przez Strony, jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia.

WYNAGRODZENIE

§ 5.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1. ustala się wynagrodzenie

ryczałtowe w wysokości:

Cena umowna brutto ....................zł (słownie złotych ..............................................

..........................................................................................................................
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w tym podatek VAT ................... zł, kwota netto ............................ zł.

2. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe na czas trwania umowy, z wyłączeniem podatku

VAT jako elementu niezależnego od Jednostki Projektowej.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1, obejmuje: wartość wszystkich prac

przedprojektowych w tym: ekspertyz, opinii, uzgodnień niezbędnych do wykonania 

przedmiotu umowy oraz wszystkich podatków i opłat z tym związanych, jak

np. administracyjnych, skarbowych, łącznie z kosztami materiałów niezbędnych do

wykonania przedmiotu umowy.

4. Jednostka Projektowa wystawi fakturę końcową pod warunkiem uprzedniego 

odebrania przez Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej potwierdzonego 

protokołem zdawczo-odbiorczym.

5. Termin płatności faktury: w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego.

6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek Jednostki Projektowej nr. 

…………………………………………………………………………………….. 

7. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Jednostce Projektowej przysługuje prawo 

dochodzenia ustawowych odsetek.

8. Strony postanawiają, ze Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie 

wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

KARY UMOWNE

§ 6.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązań umownych w formie kar umownych, w następujących przypadkach i 

wysokościach:

1) Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowej kary umowne w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 pkt 1 umowy.

2) Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku 

odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Jednostka Projektowa, w 

wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy.

3) Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku 

opóźnienia w oddaniu Zamawiającemu należycie wykonanego przedmiotu umowy, 

w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za 

każdy dzień opóźnienia.
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4) Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku 

opóźnienia w usunięciu wad dokumentacji stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie 

rękojmi i gwarancji, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 

umowy, za każdy dzień opóźnienia.

2. Wszelkie kary będą płatne w ciągu 14 dni od daty wezwania do zapłaty. 

3. Jeżeli Wykonawca nie dokona zapłaty kary umownej w terminie określonym w punkcie 

poprzedzającym Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń z tego tytułu z należności 

przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego

z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona

może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych

Kodeksu Cywilnego.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 7.

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie

przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej

stanowiącej przedmiot niniejszej umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego

wynagrodzenia.

3. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy może zostać

wykorzystana wyłącznie przez Zamawiającego.

4. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy

miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie

obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.

7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 

jeden egzemplarz otrzymuje Jednostka Projektowa, a dwa egzemplarze otrzymuje 

Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY: JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
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