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Załącznik nr 9 do SIWZ 

WZÓR 
 

UMOWA Nr .................... 
zawarta w dniu ........................ w Przywidzu 

pomiędzy: 
 
Gminą Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną 
przez Marka Zimakowskiego – Wójta Gminy Przywidz 
 
oraz 
 
.................................................................................. 
 
.................................................................................. 
 
 
reprezentowaną przez: 
 
................................ 
................................ 
 
zwanym dalej "Wykonawcą" 
 
REGON: ....................... 
 
NIP: .............................. 
 
KRS: ............................. 
 

§1. 
1. Przedmiot umowy dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla zadania: 
termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz na podstawie audytu 
efektywności ekologicznej.  
2. Zakres zamówienia obejmuje następujące lokalizacje: 
2.1 budynek Gimnazjum w Przywidzu, ul. Szkolna 1 
2.2 budynek Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Przywidzu, ul. Cisowa 12 
2.3 budynek Szkoły Podstawowej w Pomlewie, ul. Szkolna 3 
2.4 budynek Urzędu Gminy w Przywidzu, ul. Gdańska 7 
2.5 budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej, ul. Szkolna 4 
2.6 budynek Szkoły Podstawowej w Trzepowie, ul. Długa 1 
3. Zakres dokumentacji projektowej: 
3.1 Projekty architektoniczno-budowlane w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych 
oddzielnie dla każdego budynku, opracowane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego (t.j. Dz. U. z 
2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) i spełniajace wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawierające: 
3.2 Projekty wykonawcze oddzielnie dla każdego budynku spełniające wymagania rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) 
3.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót spełniające wymagania rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm.) – zawierająca zbiory 
wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót  
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące w szczególności wymagania 
dotyczące właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości 
wykonania poszczególnych robót oraz określające zakresy prac, które powinny być ujęte w cenach 
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poszczególnych pozycji przedmiaru. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - wykonane 
jako oddzielne opracowania - należy wydzielić w odrębne tomy zgodnie z przyjętą systematyką 
podziału robót budowlanych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować  
z uwzględnieniem podziału szczegółowego, wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. 
3.4 przedmiar robót - oddzielnie dla każdego budynku – zawierający zestawienie przewidywanych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 
przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych na grupy robót, wg Wspólnego Słownika 
Zamówień /CPV/. Opracowany przedmiar musi w poszczególnych pozycjach zawierać wyliczenie 
ilości robót.  
3.5 kosztorys inwestorski - oddzielnie dla każdego budynku - w oparciu o obowiązujące przepisy 
(Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 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 ze zm.). 
Kosztorysy dla każdej branży winny być podzielone na części, oddzielnie dla każdego odcinka, 
opracowany jednolicie w powszechnie używanym programie kosztorysowym z możliwością 
przetransponowania na pliki MS Excel. 
4. Opracowania należy wykonać w : 
- 5 egzemplarzach – projekt budowlany (oddzielnie dla każdego budynku) 
- 5 egzemplarzach - projekty wykonawcze (oddzielnie dla każdego budynku) 
- 3 egzemplarzach – specyfikacje techniczne, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie,.  
Ponadto całość opracowań w formie elektronicznej na płycie CD (lub DVD): 
- część opisową i obliczeniową formatach doc lub rtf lub xls 
- przedmiary i kosztorysy inwestorskie w formacie ath w wersji 3 lub wyższej oraz xls. 
- część rysunkową w formacie dwg i pdf 
5. Do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca winien: 
5.1 uzyskać aktualne uzgodnienia, opinie, badania i obliczenia oraz inne materiały niezbędne do 
opracowania projektu budowlanego, w tym także mapy do celów projektowych w skali 1:500 w wersji 
papierowej oraz cyfrowej (dwg lub dxf) 
5.2 sporządzić inwentaryzację budowlaną do celów projektowych. 
6. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji umowy do bieżących uzgodnień z Zamawiającym 
w zakresie przyjętych rozwiązań oraz do uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz 
wyjaśniania Zamawiającemu i Wykonawcy robót budowlanych, wątpliwości powstałych w toku 
procedury przetargowej lub realizacji robót budowlanych. 
7. Zakres zamówienia obejmuje również nadzór autorski nad realizacją robót zawartych  
w zamawianej dokumentacji projektowej (w ramach wynagrodzenia za jej opracowanie) oraz 
bezpłatną aktualizację kosztorysu inwestorskiego w ciągu 2 lat od daty przekazania Zamawiającemu 
przedmiot umowy. 
8. Dokumentacja projektowa musi być zgodna z rozwiązaniami określonymi w audycie efektywności 
ekologicznej 
9. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót określił właściwości urządzeń i materiałów z uwzględnieniem 
art. 29 ust 2, 3 i zgodnie z wymaganiami art.30 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm) oraz z zachowaniem przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji (Dz.U.z 1993 Nr 47 poz. 211 ze zm.). 
 

§2. 
1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 3 miesięcy od dnia 
podpisania umowy. 
2. Za dotrzymanie terminu wykonania umowy strony uznają uzyskanie decyzji  
o pozwoleniu na budowę. 
 

§3. 
Strony postanawiają, że uprawnionymi do reprezentowania stron i odpowiedzialnymi za realizację 
postanowień umowy są: 
z ramienia Wykonawcy: ……………………………………………. 
z ramienia Zamawiającego: Jerzy Jusiak tel. (58) 6825 993 fax. (58) 6825 225. 
 

§4. 
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1.Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy przysługuje wynagrodzenie w kwocie:  
Netto: ……………… 
VAT: ……………….. 
Brutto: ……………………. 
słownie: ……………………………… 
2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie protokół odbioru przedmiotu zamówienia 
podpisany przez przedstawicieli stron oraz oryginał oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał od 
Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane prace. Odbiór nastąpi po sprawdzeniu  
i stwierdzeniu, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową, w terminie 20 dni od 
daty jej dostarczenia. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający określi nieprzekraczalny termin na 
ich usunięcie. 
4. Płatność dokonana zostanie, w ciągu …… dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury, na konto 
Wykonawcy podane na fakturze. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 
5. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia w terminie 
7 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność 
jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców.  

 
§5. 

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w §4 umowy, do pełnienia 
nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych, zawartych w opracowanej dokumentacji 
projektowej oraz bezpłatnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w ciągu 2 lat od daty przekazania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy. 
2. Każdorazowy pobyt Wykonawcy na terenie budowy w czasie realizacji robót będzie odbywał się na 
wezwanie Zamawiającego i będzie potwierdzany poprzez wpis do dziennika budowy. Wezwania 
Zamawiającego nie będą przekraczały 4 spotkań w miesiącu. 
3. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają  
w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi 
za wady wykonanych robót na podstawie tego projektu, jednak nie później niż 5 lat od 
bezusterkowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy. 

 
§6. 

1. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja projektowa nie narusza praw autorskich, 
zarówno majątkowych jak i osobistych oraz jakichkolwiek innych praw osób trzecich oraz że jego 
prawa autorskie i pokrewne do dokumentacji nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową. 
2. Z chwilą przekazania przedmiotu umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego w ramach 
wynagrodzenia, określonego w § 4 umowy całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do 
dokumentacji wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego 
oraz własność nośników, na których została utrwalona. 
3. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa powyżej nie jest ograniczone ani 
terytorialnie ani czasowo i następuje w zakresie wszystkich znanych pól eksploatacji,  
a w szczególności: 
- jednorazowego wykonania przez Zamawiającego obiektu budowlanego zgodnie z projektem,  
- utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na 
taśmie magnetycznej, na dyskietce, cyfrowo, 
- wprowadzanie do obrotu, 
- wprowadzanie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 
- publicznego udostępniania dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do niego w miejscu  
i czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnienia w Internecie), 
- publicznego wykonania i/lub odtwarzania 
- wystawiania, 
- wyświetlania, 
- użyczania, 
- nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, 
- nadawania za pośrednictwem satelity, 
4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania w imieniu autora dokumentacji – jego 
autorskich praw osobistych, a w szczególności do: 
- decydowania o nienaruszalności treści i formy dokumentacji, 
- decydowania o nadzorze nad sposobem korzystania z dokumentacji. 
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§7. 
1. Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w następujących wypadkach  
i wysokościach: 
a) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc od 
umownego terminu ich dostarczenia. 
b) za zwłokę w usunięciu wad wykonanych opracowań w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, 
licząc od ustalonego przez strony terminu na usunięcie wad. 
c) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, w wysokości 40% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 . 
d) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność 
Wykonawca, w wysokości 40% wynagrodzenia umownego ustalonego w § 4 . 
2. Błędy w przedmiocie zamówienia stwierdzone po odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest poprawić 
w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiającego, chyba że strony uzgodnią inny termin. 
3. Strony ustalają, że za błędy w dokumentacji, które zwiększyłyby koszt realizacji robót określonych  
w dokumentacji, odpowiada Wykonawca i poniesie pełne koszty ich usunięcia. 
4. Niezależnie od naliczenia kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

 
§8. 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną  
w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
2. Zamawiajacy dopuszcza możliwosć wprowadzenia istotnych zmian do umowy w zakresie 
określonymw ust. 3-5 na warunkach określonych w ust. 6. 
3. Zamawiajacy dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy: 
1) w przypadku trudności z uzyskaniem map niezależnych od Wykonawcy, 
2) jeżeli przedłużeniu ulegną procedury administracyjne zwiazane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu 
na budowę oraz procedury administracyjne związane z pozostałymi pozwoleniami, uzgodnieniami  
i zgodami z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 
4. Zamawiajacy przewiduje możliwość zmiany personelu Wykonawcy przy realizacji zamówienia  
w przypadku wystapienia okolicznosci niemożliwych do przewidzenia, np. śmierci, choroby, rezygnacji, 
innych zdarzen losowych lub też nie wywiazywania sie specjalisty z obowiazków wynikajacych  
z umowy. 
5. Zamawiajacy przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów dotyczacych 
stawki podatku od towarów i usług (VAT). 
6. Warunki dokonywania zmian: 
1) zmiana może byc inicjowana na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym strona 
wnioskująca zobowiazana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.: 
prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarnosc, efektywnosc, itp., 
a) zmiana umowy nie może naruszac zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania Wykonawców, 
b) zmiana nie może spowodowac wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany  
w zaproszeniu do negocjacji oraz umowie. 
7. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania odbioru wykonanych prac oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace. 
Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona protokolarnie przez przedstawicieli umawiających się 
stron. 
8. Zamawiający może odstąpić od umowy, w przypadkach, gdy: 
1) Wykonawca nie usunie wad w przedmiocie umowy w wyznaczonym dodatkowym terminie na ich 
usunięcie, 
2) Wykonawca zawrze umowy z podwykonawcami bez zgody Zamawiającego, 
3) Wykonawca nie dokona rozliczeń finansowych z podwykonawcami, 
4) Wykonawca popada w stan likwidacji bądź stan upadłości, 
9. 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. W takim 
przypadku Wykonawcy przysługuje jedynie prawo żądania wynagrodzenia naliczonego za wykonaną 
usługę. 
 

§9. 
1. Zleceniu podwykonawcom podlegają prace w zakresie wyszczególnionym w ofercie. 
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2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, 
uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia 
lub zaniedbania Wykonawcy. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 
1) konieczności informowania Zamawiającego o fakturach wystawionych przez podwykonawców  
w terminie 7 dni od ich otrzymania, 
2) kontrolowania płatności dla podwykonawców, 
3) wstrzymania płatności należnych Wykonawcy do czasu uregulowania jego zobowiązań wobec 
podwykonawcy. 
4. W przypadku wykonania prac przez podwykonawcę, płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi po 
dostarczeniu przez Wykonawcę wraz z fakturą oryginału oświadczenia podwykonawcy, że otrzymał od 
Wykonawcy należne mu wynagrodzenie za wykonane prace. 
5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawców. 
6. Przed zawarciem umów z podwykonawcami, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu do akceptacji umowę zawartą z nimi. W przypadku nie przedłożenia umowy lub 
odmowy jej akceptacji przez Zamawiającego z uwagi na zapisy naruszające jego interes prawny, 
Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności solidarnej zgodnie z przepisami Kodeksu 
cywilnego. 
 

§10. 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (w zaokrągleniu do pełnych 
złotych) w wysokości 10% wartości umownej brutto, określonej w § 4 ust.1 tj.: ……….. zł słownie: 
jedenaście tysięcy sto sześćdziesiąt zł. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie przelew na konto  
i służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Zamawiający może, na pisemny wniosek Wykonawcy, wyrazić zgodę na zmianę formy wniesionego 
zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w sposób zachowujący ciągłość 
zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wartości. 
4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% tj.: ………. zł w terminie 30 dni od daty 
podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy wolnego od wad. 
5. Zamawiający pozostawi 30% zabezpieczenia w wysokości: ………… zł, na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady . 
6. Kwota, o której mowa w ust. 5 zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za 
wady.  
 

§11. 
1. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
2. Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem 
niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 
3. Wszelka korespondencja wysłana przez Zamawiającego do Wykonawcy na adres wskazany  
w niniejszej umowie będzie traktowana za skuteczną. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.- Kodeks cywilny. 
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
WYKONAWCA          ZAMAWIAJĄCY 
 
 

 


