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Załącznik nr 6 wzór umowy 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w dniu ……………… roku pomiędzy Połczyńskim Przedsiębiorstwem Komunalnym 

Spółka z o.o. w Połczynie-Zdroju, ul. Jana Pawła II 16, wpisanym do rejestru przedsiębiorców, 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000007559, o kapitale zakładowym w wysokości 2 360 325,00 zł, NIP 

6721828904, REGON 331257731,  

reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Beatę Pszczołę-Bryńską, zwane dalej „Zamawiającym” 

 

a  

………………………………………., ul. …………………………........................................... 

 NIP:…………………………, reprezentowane przez: ……………………., zwanego dalej 

„Wykonawcą” 

 

o następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 

remontu, przebudowy, rozbudowy wraz z rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania oraz 

uzyskanie pozwolenia na budowę i pełnienie funkcji nadzoru autorskiego dla zespołu 

budynków stanowiących siedzibę PPK Sp. z o.o. przy ul. Jana Pawła II 16  w Połczynie-

Zdroju”. 

2. Opracowanie dokumentacji w wersji papierowej i na elektronicznym nośniku, w min. 3 

egzemplarzach obejmuje: 

2.1. wykonanie projektu budowlanego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i 

opiniami stanowiący podstawę uzyskania pozwolenia na budowę, 

2.2. wykonanie branżowych projektów wykonawczych, 

2.3. wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

2.4. wykonanie przedmiarów robót, 

2.5. wykonanie kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień kosztów, 

2.6. wykonanie wizualizacji projektu w wersji elektronicznej (jpg, pdf, itp.), 

2.7. uzyskanie pozwolenia na budowę, 

2.8. pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji. 

3. Zakres prac jest określony w Programie-Funkcjonalno-Użytkowym sporządzanym przez 

zamawiającego. 

4. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z:  

4.1. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XLVII/452/2018 Rady 

Miejskiej w Połczynie-Zdroju z dnia 31 stycznia 2018 roku, Dz. Urz. Województwa 

Zachodniopomorskiego z 2018 roku, poz. 1128) Dokumentacja musi wypełniać wymogi ustawy z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane  (Dz.U.2020.1333 t.j.). 

4.2.  rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 

1609),  

4.3. rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 t.j.),  

4.4. innymi obowiązującymi przepisami prawa.  

5. Kosztorys winien być opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 

maja 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 (Dz. U. z 2004r. nr 130, poz. 1389).  
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6. Proponowane rozwiązania techniczne muszą być zgodne z normami i wytycznymi obowiązującymi 

w tym zakresie oraz przepisami prawa i technicznymi, muszą też być uzgodnione z Zamawiającym. 

Rozwiązania techniczne powinny zapewnić racjonalnie niskie koszty budowy i eksploatacji obiektu, 

w tym alternatywnie dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 

7. Dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia w procedurze udzielenia 

zamówienia publicznego w drodze przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji. 

Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji projektowej nie występowały nazwy własne 

producentów, oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące 

materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie utrudniać uczciwej konkurencji 

(art.29 ust. 2 pzp), tj. aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta, nie można też przywoływać 

instrukcji konkretnego producenta, chyba że jest to uzasadnione specyfiką zamówienia. W takim 

przypadku podając nazwy własne producentów oraz dostawców oraz nazwy typów materiałów i 

urządzeń należy dodać zapis lub równoważny.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszelkich niezbędnych materiałów i uzgodnień. 

9. Wszystkie rozwiązania w projekcie powinny brać pod uwagę uwarunkowania ekonomiczne, tak aby 

zrealizować optymalnie funkcjonalny obiekt z zastosowaniem rozwiązań oszczędzających energię.  

10. Dokumentacja powinna być kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć, a przede 

wszystkim posiadać uzgodnienia projektowe między poszczególnymi branżami.  

11. Opracowując projekt budowlany należy uzyskać, w oparciu o aktualne wyliczenia, zapotrzebowania 

na media (woda, ścieki, energia elektryczna, zrzut deszczówki) nowe warunki przyłączenia, itp. 

 

§ 3 

Obowiązki Inwestora 

1. Inwestor jest zobowiązany: 

1.1. uzgodnić zaproponowane rozwiązania techniczne i technologiczne, 

1.2. dokonać odbioru wykonanych prac, 

1.3. zapewnić środki finansowe na pokrycie wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany:  

1.1. wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z umową, Opisem Przedmiotu Zamówienia i złożona 

ofertą, 

1.2. przed rozpoczęciem prac projektowych sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia,  

1.3. uzyskać pisemne zatwierdzenie Zamawiającego w stosunku do zastosowanych rozwiązań 

projektowych (w szczególności koncepcji, projektu zagospodarowania terenu  i parametrów 

technicznych projektowanych elementów) przed złożeniem wniosków o wydanie stosownych 

opinii, decyzji, warunków itp.,  

1.4. konsultować się z Zamawiającym, na etapie opracowywania dokumentacji,  w sprawach mających 

wpływ na koszt wykonania zadania będącego przedmiotem opracowania,  

1.5. opisywać proponowane materiały za pomocą parametrów technicznych,  tzn. bez podawania ich 

nazw. Jeżeli jedyną możliwością będzie podanie nazwy, to Wykonawca zobowiązany jest do 

podania nazwy producenta tych materiałów wraz ze zwrotem „lub równoważny” i określeniem 

minimalnych parametrów równoważności,  

1.6. wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami,  

1.7. wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, 

1.8. wykonać przedmiot umowy z zapewnieniem dostępności rozwiązań projektowych dla potrzeb 

wszystkich użytkowników obiektu, w szczególności osób niepełnosprawnych, 

1.9. zastosować w projekcie materiały posiadające dopuszczenie do obrotu  i stosowania w budownictwie 

określonych w ustawie Prawo budowlane,  

1.10. działając z upoważnienia Zamawiającego, uczestniczyć w procesie uzyskiwania wszystkich 

wymaganych, pozwoleń, opinii, uzgodnień i decyzji poprzez udzielanie wyjaśnień i dokonywanie 

potrzebnych zmian oraz uzupełnień w dokumentacji i jej załącznikach, 

1.11. w przypadku dokonania zmian w dokumentacji projektowej w toku postępowania 

administracyjnego, Wykonawca zobowiązany jest nanieść zmiany na wszystkie egzemplarze 

dokumentacji, bez dodatkowego wynagrodzenia, 
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1.12. ponieść wszystkie opłaty administracyjne i inne podobne świadczenia niezbędne do realizacji 

przedmiotu umowy, 

1.13. w ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego udzielania pisemnych 

odpowiedzi na pytania dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej, przekazywane przez 

Zamawiającego  w trakcie  prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

realizację inwestycji objętej dokumentacją projektowo-kosztorysową. 

2. Strony ustalają, że postanowienia i zobowiązania Wykonawcy zawarte  w zapytaniu ofertowym i 

jego załącznikach, zaakceptowane przez Wykonawcę poprzez złożenie oferty zgodnej z jego treścią, 

stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§ 5 

Przekazanie autorskich praw majątkowych 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż:  

1.1. będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji projektowo-

kosztorysowej, jaka powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy, zarówno przez samego 

wykonawcę jak i podmioty działające na jego zlecenie. Prawa te nie będą obciążone ani 

ograniczone na rzecz osób trzecich.  

1.2. dokumentacja projektowo-kosztorysowa będąca przedmiotem niniejszej umowy nie będzie naruszała 

praw autorskich osób trzecich zarówno osobistych, jak i majątkowych.  

2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do 

całej dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej umowy i 

rozporządzania nią na wszystkich polach eksploatacji. W szczególności zamawiający będzie miał 

prawo do:  

2.1. zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dowolną techniką,  

2.2. wprowadzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do pamięci komputerów i innych tego typu 

urządzeń,   

2.3. wprowadzania i wykorzystywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej we wszelkich formach 

i w każdy sposób w Internecie oraz innych sieciach komputerowych,  

2.4. wystawiania i publikowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dowolną techniką,  

2.5. wykorzystywania dokumentacji projektowo–kosztorysowej w postępowaniach przetargowych o 

udzielenie zamówień na wykonanie przedmiotu objętego dokumentacją,  

2.6. wykorzystywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do realizacji prac, których ona dotyczy,  

2.7. wykorzystywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej przy wykonywaniu innych opracowań,  

2.8. wprowadzania do obrotu oraz oddawania dokumentacji projektowo - kosztorysowej do korzystania 

innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego.  

3. W ramach wynagrodzenia Wykonawca przenosi również na Zamawiającego wyłączne prawo do 

zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

będącej przedmiotem niniejszej umowy.  

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego oraz 

inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, 

opracowań oraz adaptacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem niniejszej 

umowy oraz do rozporządzania i korzystania przez Zamawiającego lub podmioty działające na 

zlecenie Zamawiającego z dokonanych zmian, przeróbek, modyfikacji, aktualizacji, opracowań i 

adaptacji tej dokumentacji. Jeżeli wymagana jest w powyższym zakresie zgoda innej osoby, której 

przysługują prawa autorskie do dokumentacji projektowo-kosztorysowej, Wykonawca zobowiązuje 

się do uzyskania na rzecz Zamawiającego pisemnej zgody tej osoby i dostarczenia jej 

Zamawiającemu.  

5. Przejście na rzecz Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje na 

mocy niniejszej umowy z chwilą podpisania przez Zamawiającego protokołu obioru dokumentacji. 

6. W ramach przekazania autorskich praw majątkowych Wykonawca oświadcza, że przenosi na 

Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których dokumentacja projektowo-kosztorysowa 

stanowiąca przedmiot umowy została utrwalona i przekazana Zamawiającemu. Przejście własności 

nośników następuje z chwilą podpisania przez Wykonawcę protokołu obioru dokumentacji.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich będących 

przedmiotem przeniesienia na Zamawiającego oraz prawa do wyrażania zgody wymienionego w ust. 

4, poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do 

części dokumentacji opracowanej przez podwykonawców lub też poprzez złożenie pisemnego 
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oświadczenia, że cała dokumentacja lub jej odpowiednia część jest jego samodzielnym dziełem i że 

posiada wszelkie wyłączne i samodzielne prawa autorskie.  

8. Przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych wymienionych w niniejszym 

paragrafie następuje bez ograniczeń co do czasu, ilości i terytorium. 

 

§ 6 

Nadzór autorski 

1. W trakcie realizacji inwestycji objętej przedmiotową dokumentacją projektowo-

kosztorysową, Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski. 

2. Nadzór autorski będzie sprawowany na zlecenie Zamawiającego. 

3. O planowanym rozpoczęciu robót budowlanych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę co 

najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.  

4. Zlecenie wykonywania nadzoru autorskiego zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego. 
5. Wszelkie koszty związane z wykonywaniem nadzoru autorskiego ponosi Wykonawca. 

 

§ 7 

Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 30 kwietnia 2021 roku – termin uzyskania 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 

§ 8 

Odbiory 

1. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej  przystąpi do czynności 

odbioru,  które zakończą się podpisaniem protokołu odbioru w terminie 30 dni od daty przekazania, 

albo zwrotem dokumentacji z podaniem  na piśmie przyczyn odmowy odbioru.   

2. W przypadku wystąpienia istotnych wad przy odbiorze Zamawiający może odmówić dokonania 

odbioru, wyznaczy termin usunięcia wad nie dłuższy niż 14 dni i do tego czasu zostaną przerwane 

czynności odbioru. Po otrzymaniu od Wykonawcy zgłoszenia o usunięciu wad, Zamawiający w 

terminie 3 dni roboczych wznowi czynności odbioru.  

3. Podstawą do wystawienia faktury/rachunku za dokumentację projektowo – kosztorysową jest 

podpisany protokół odbioru bez wad. 

 

§ 9 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, w tym również za sprawowanie nadzoru autorskiego i 

przeniesienie majątkowych praw autorskich, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w kwocie  

………. zł brutto w tym podatek VAT ( ….%)  (słownie: ……………………………………………) 

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonaną dokumentację projektowo - kosztorysową nastąpi na 

podstawie faktury wystawionej w oparciu o protokół odbioru bez wad. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie do 

30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, potwierdzonej 

protokołem odbioru.  

4. Za datę zapłaty uważa się dzień, w którym został obciążony rachunek Zamawiającego. 

 

§ 10 

Płatność 

1. Inwestor zrealizuje płatność w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury i protokołu odbioru wykonanych robót. 

2. Inwestor nie udziela Wykonawcy zaliczek na wykonanie zamówienia. 

3. Płatności będą dokonane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………………  

4. Za datę płatności uważa się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

 

§ 11 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca realizował będzie przedmiot umowy siłami własnymi lub przy pomocy 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców.  

2. Określenie prac które Wykonawca wykonywać będzie samodzielnie lub za pomocą 

podwykonawców oraz wybór podwykonawców należy do Wykonawcy.  
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3. Zakres prac, jaki Wykonawca może powierzyć podwykonawcom, określony został w ofercie. 

Rozszerzenie zakresu ww. usług może nastąpić jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiającego.  

4. Przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca poda Zamawiającemu, w 

formie pisemnej, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe znanych mu już 

podwykonawców, za pomocą których wykonywać będzie przedmiot zamówienia (wraz z danymi 

osób do kontaktu z nimi). Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. 

danych w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.  

5. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten 

realizuje usługi w sposób wadliwy, niezgodny z Umową lub przepisami.  

6. Wykonawca bierze odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie całości usług i odpowiada za 

działanie i zaniechanie osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym 

wykonanie zobowiązania powierza jak za własne działanie lub zaniechanie. 

 

§ 12 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje zmianę terminów realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem ilości 

dni, w których niemożliwe będzie wykonywanie zamówienia z powodu: 

1.1. zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na termin 

i zakres wykonania zamówienia,  

1.2. konieczności wykonania większej ilości opinii technicznych i uzgodnień w stosunku do ilości 

przewidzianych przez Zamawiającego, a niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy oraz 

mających wpływ na termin wykonania zamówienia, 

1.3. zmiany na stanowisku głównego architekta. 

 

§ 13 

Odstąpienie od umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może 

odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tym, a Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiającemu przysługuje również prawo odstąpienia od umowy w części wykonanej lub 

niewykonanej bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania zobowiązania w przypadku:  

2.1. dwukrotnego nieusunięcia w ustalonym terminie istotnych wad  w wykonaniu przedmiotu umowy, 

2.2. gdy wykonanie przedmiotu umowy stanie się niemożliwe,  

2.3. naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, pomimo pisemnego wezwania 

Wykonawcy do zaniechania naruszenia i do należytego wykonywania umowy, 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

§ 14 

Kary  umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za wykonanie przedmiotu zamówienia:  

1.1. za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w stosunku do terminu określonego  

w  § 7 w wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień 

zwłoki, 

1.2.  za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w okresie obowiązywania rękojmi za wady, w wysokości 

0,2% całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w usunięciu 

wad,  

1.3. za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: w 

wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 9 ust. 1, 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron nie znosi obowiązku zapłaty kar umownych, w tym 

kar umownych  za opóźnienie lub zwłokę, w sytuacji gdy obowiązek zapłaty takich kar umownych 

powstał przed odstąpieniem od umowy lub w związku z odstąpieniem od umowy.  

3. Roszczenia z tytułu poszczególnych kar umownych mają charakter samoistny. 

4. Kary umowne mogą zostać potrącone z płatności objętych fakturą/rachunkiem  wystawioną/ym  przez 

Wykonawcę.  

5. Roszczenia o zapłatę kar umownych stają się wymagalne w następujących terminach:  

5.1. kary umowne z tytułu zwłoki, ustalane za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, stają się wymagalne: 
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5.1.1. za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia, w tym dniu,  

5.1.2. za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia, odpowiednio w każdym z tych dni. 

5.2. kara umowna z tytułu odstąpienia od umowy staje się wymagalna w dniu doręczenia pisemnego 

oświadczenia o odstąpieniu.  

 

 

§ 15 

Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Zamawiający ustanawia koordynatora w osobie: …………………………………………  

2. Wykonawca ustanawia koordynatora w osobie: ……………………………..…………… 

3. Funkcję głównego projektanta pełnić będzie........................................................................ 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy, strony zobowiązują się 

rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu 

będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Inwestora. 

2. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego  oraz innych obowiązujących ustaw. 

3. Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

Inwestor         Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo wprowadzenia do przyszłej 

umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących wprowadzonych przez Zamawiającego, a 

wynikających z treści złożonej oferty. 

 


