
UMOWA nr …...............
o prace projektowe

W dniu …................ w Oleśnicy, pomiędzy  Gminą Oleśnica, NIP: 911-17-77-943  REGON:  931934791, 
56-400 Oleśnica ul. 11 Listopada 24,  reprezentowanym przez:
Marcina Kasinę -  Wójt Gminy Oleśnica  
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oleśnica:
Monikę Warszawską,
zwanym dalej „Zamawiającym”,

a …......................................................................................................................................................................,  
NIP: ….............................., REGON: ….............................
zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, została zawarta umowa  na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  opracowanie kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wraz z nadzorem  autorskim dla zadania pn. : 
Zadanie 1. „Budowa chodnika w miejscowości Jenkowice”
Zadanie 2.  „Budowa dróg gminnych-wewnętrznych wraz z kanalizacja deszczową w miejscowości Bystre 
(Osada)

2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania, wymaganych przepisami szczególnymi, wszelkich niezbędnych 
pozwoleń i uzgodnień projektowych, warunków technicznych od gestorów sieci kolidujących z projektowaną 
inwestycją oraz opinii innych organów.

3. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało dopełnienie wszelkich formalności i uzyskanie kompletu 
wymaganych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. 

4. Dokumentację należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności:
• Ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.,
• Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r.  w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 124)
• Ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
• Rozporządzeniem 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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

• Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. poz. 462 z późn. zm.).

• 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. Nr 
130, poz. 1389).

• 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. Nr 120, poz. 
1126).

5. Dokumentacja stanowić będzie podstawę do przygotowania i ogłoszenia przetargu na realizację zadania oraz 
rozliczenia wykonanych robót. W związku z powyższym przedmiar robót sporządzony przez Wykonawcę musi 
zawierać wszystkie rozwiązania techniczne, rodzaje robót i ich ilości wynikające z dokumentacji projektowej. 
Przedmiot umowy powinien być opracowany kompleksowo, zawierać wszystkie elementy do prawidłowego 
przygotowania zadania, oferty przetargowej oraz realizacji i rozliczenia robót budowlanych.

6. W przypadku konieczności wskazywania w dokumentacji na materiały wytwarzane przez określonych 
producentów lub określonej marki, Wykonawca zobowiązany jest wskazać na dopuszczalność zastosowania 
materiałów równoważnych pod względem funkcjonalnym, technologicznym, technicznym i ekonomicznym 
oraz do opisania tej równoważności.

7. Dokumentacja projektowa będzie:
5.1  Wykonana i dostarczona Zamawiającemu:
a) w formie papierowej - w 4 egzemplarzach,
b) w wersji elektronicznej na płycie CD, w formatach edytowalnych .doc, .dwg , .pdf – w 1 egzemplarzu.
5.2 Zawierać: 
a) Projekt budowlany i projekt wykonawczy
b) Przedmiar robót oraz kosztorys Inwestorski 
c) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
d) Niezbędne uzgodnienia wymagane przepisami prawa.

8. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i/lub wniosku zgłoszenia robót budowlanych, na które 
nie jest wymagane pozwolenie na budowę, we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej 
wraz z prawidłowo wykonaną i odebraną bez zastrzeżeń przez Zamawiającego dokumentacją projektową. 
b) uzyskania kompletu wymaganych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do realizacji inwestycji.



§ 2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 umowy, w terminie do dnia: 
Zadanie nr 1. do 30.12.2016r.
Zadanie nr 2. do 30.12.216r. 

§ 3
1. Wykonawca wykona dokumentację prawidłowo i terminowo, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

obowiązującymi przepisami prawnymi.
2. Wykonawca w czasie realizacji umowy, nie może zlecić wykonania całości lub części określonych w umowie 

prac osobie trzeciej (podwykonawcy) bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
3. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego, 

jeżeli takie okażą się niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.

§ 4
1. Wykonawca oświadcza, że w całości jest uprawniony z tytułu praw autorskich, osobistych i majątkowych do 

przedmiotu umowy zamówionego przez Zamawiającego. W szczególności Wykonawca oświadcza, że prawa 
autorskie do przedmiotu umowy nie zostały w całości ani w części zbyte czy obciążone, ani też nie zostało 
udzielone w stosunku do nich upoważnienie do korzystania osobom trzecim.

2. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z przedmiotu umowy nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich, w 
szczególności praw autorskich do cudzego dzieła.

3. Wykonawca  przenosi  na  rzecz  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  opracowania  będącego 
przedmiotem niniejszej  umowy.  Zamawiający będzie miał  prawo do jego używania  na  wszelkich polach 
eksploatacji,  tj.  prawo  do:  utrwalania,  zwielokrotniania  dowolną  techniką,  przetwarzania  w  formie 
elektronicznej,  publicznego  odtwarzania,  wystawiania  i  wyświetlania,  oraz  nie  będzie  musiał  uzyskiwać 
zezwoleń Wykonawcy na sporządzenie kopii do takiego użytku.

4. Z chwilą przeniesienia majątkowego prawa, o jakim mowa w ust. 3, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 
prawo zezwalania na korzystanie we wszystkich formach z dzieła będącego przedmiotem umowy.

5. Wykonawca  nieodpłatnie  upoważnia  Zamawiającego  do  udzielenia  zezwoleń  na  wykonywanie  praw 
autorskich do twórczych przeróbek opracowania oraz na ich wykorzystanie na potrzeby realizacji inwestycji.

6. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarza 
utworu-dokumentacji.

7. Umowa przenosi na Zamawiającego zależne prawa autorskie.

§ 5
1. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto ….................................... zł; 

słownie brutto: …....................................................................................................................... złotych i 00/100.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty niezbędne do poniesienia 

przez Wykonawcę celem prawidłowej i terminowej realizacji przedmiotu umowy oraz koszty przeniesienia 
majątkowych praw autorskich do wykonanej dokumentacji na rzecz Zamawiającego oraz praw zależnych, a  
także należny podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Rozliczenie  przedmiotu  zamówienia  nastąpi  jednorazowo  na  podstawie  przedłożonej  przez  Wykonawcę 
faktury.

4. Podstawę  do  rozliczenia  i  wystawienia  faktury  będzie  stanowił  protokół  odbioru  przedmiotu  umowy, 
podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

5. Zamawiający  dokona  zapłaty  należności  przelewem  w  ciągu  21  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo 
wystawionej faktury, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

6. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego.
7. W przypadku  przedstawienia  przez  Wykonawcę  faktury  wystawionej  nieprawidłowo  lub  bezpodstawnie, 

Zamawiający  wymaga  dostarczenia  przez  Wykonawcę  faktury  korygującej  wraz  z  załącznikami.  Termin 
płatności rozpoczyna bieg od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.

§ 7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji na okres 36 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru 

przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, że okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej 
zakończy się wraz z okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

2. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego,  jeżeli  dokumentacja  projektowa  ma  wady 
zmniejszające  jej  wartość  lub  użyteczność,  a  w  szczególności  odpowiada  za  rozwiązanie  niezgodnie  z 
parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno - budowlanych.

3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie o wykryciu wad w opracowaniu, dających się przypisać 
Wykonawcy, w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, wyznaczając termin na ich usunięcie.

4. Jeżeli okaże się, iż opracowanie zawiera wady uniemożliwiające prawidłowe przygotowanie dokumentów 
przetargowych i przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne, Wykonawca zobowiązany jest w 
wyznaczonym  terminie  do  naniesienia  w  opracowaniu  stosownych  poprawek,  bez  dodatkowego 



wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.
5. W przypadku  bezskutecznego  upływu  terminu  usunięcia  wad,  Zamawiający  dokona  usunięcia  wad  we 

własnym zakresie na koszt Wykonawcy.

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a)  w  przypadku  bezzasadnego  odstąpienia  przez  Wykonawcę  albo  zasadnego  odstąpienia  przez  

Zamawiającego od umowy, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% 
wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1,

b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 1% wartości wynagrodzenia umownego 
brutto,  określonego w  § 5 ust.  1,  za każdy dzień opóźnienia,  licząc od następnego dnia po upływie  
terminu, o którym mowa w § 2,

c)  za każdy dzień usuwania wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji projektowej oraz ujawnionych w 
okresie rękojmi - w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 5 ust. 1, 
licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

2. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na 
zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

3. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo potrącenia kar  umownych z wynagrodzenia  wynikającego z  faktury 
Wykonawcy.

4. Zamawiający  zapłaci  ustawowe  odsetki  w  przypadku  opóźnienia  w  zapłacie  należności  wynikających  z 
faktury.

§ 9

1. Przedstawicielem  Zamawiającego  do  prowadzenia  spraw  wynikających  z  niniejszej  umowy jest:  Paweł 
Łobacz kierownik referatu BI nr tel. 71 314 02 15,  albo inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

2. Przedstawicielem  Wykonawcy  jest  …....................................  nr  tel  ….......................,  albo  inna  osoba 
upoważniona przez Wykonawcę.

3. Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmiany  postanowień  zawartej  umowy  w  zakresie  zmian  osób 
reprezentujących,  pod  warunkiem  wcześniejszego  powiadomienia  drugiej  strony,  w  następujących 
przypadkach:
- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych,
- niewywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy,
- jeżeli zmiana stanie się konieczna  z  jakichkolwiek  innych  przyczyn  niezależnych  od  Zamawiającego  lub 
Wykonawcy np. rezygnacji,

4. Zmiany, o których mowa w  ust.  3, mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której one dotyczą, w 
odrębnym oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę.

5. Ze strony Wykonawcy dokumentację projektową wykonywać będą następujące osoby:
a) …............................posiadający uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności nr ….................... 
wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, albo inna osobaupoważniona przez 
Wykonawcę posiadająca wymagane uprawnienia,  

§ 10

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:
a)  wystąpienia  istotnej  zmiany  okoliczności  powodującej,  że  wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
b) zaistnienia okoliczności ustawowych warunkujących i poprzedzających ogłoszenie upadłości Wykonawcy 
lub złożenie wniosku dotyczącego układu Wykonawcy z jego wierzycielami lub Wykonawca utraci zdolność 
finansowania przedmiotu umowy,
c) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

2. Odstąpienie od umowy musi nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.
3. Odstąpienie  od  umowy może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  okolicznościach 

określonych w ust. 1 lit. a).
4. W przypadkach odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b),  Wykonawca ma prawo żądać 

wynagrodzenia należnego za zakres prac terminowo i prawidłowo wykonanych do dnia odstąpienia.

§  11

1. Zmiana  postanowień  niniejszej  umowy  wymaga  zgody  obu  stron  wyrażonej  na  piśmie  pod  rygorem 
nieważności.



2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie:
a) przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia należnego Wykonawcy, pod warunkiem, że będą one na korzyść 
Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,  
pomimo zachowania należytej staranności,
b) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących 
przepisach prawa, z wyłączeniem podatku VAT. Zamawiający wyklucza możliwość zmiany umowy z powodu 
urzędowej zmiany stawki podatku VAT,
c) części zamówienia realizowanej przez podwykonawcę, pod warunkiem, że zmiana wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
d) przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia 
lub przeszkód spowodowanych przez Zamawiającego lub dających się jemu przypisać,
e)  zmian  osób  wskazanych  w  §  9  ust.  5,  pod  warunkiem  że  Wykonawca  przedstawi  dla  nowej  osoby 
kserokopię wymaganych uprawnień oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby 
Samorządu Zawodowego  lub  dokumenty potwierdzające  uznanie  kwalifikacji  lub  możliwość  świadczenia 
usług transgranicznych,
f) zmian teleadresowych stron umowy, przy czym w razie zmian zapisanych wyłącznie w preambule umowy, 
nowe dane teleadresowe mogą być pisemnie notyfikowane przez stronę, której  one dotyczą, w odrębnym 
oświadczeniu, pisemnie tylko poświadczonym przez drugą stronę,

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem zapisów ust. 1 i 2 jest nieważna.
4. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
5. Żadna zmiana nie może odnosić się do zdarzeń uprzednio dokonanych, a skuteczność zmiany nie ma mocy 

wstecznej.
§ 12

1. Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie obowiązujące 
przepisy prawa, a w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o  
prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie siedzib lub 
nazw firm, osób reprezentujących, numerów telefonów.

3. W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w 
niniejszej umowie uważa się za dostarczone.

4. Wykonawca nie może przenieść całości lub części wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie.
5. Ewentualne  spory wynikłe  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy rozstrzygane  będą  przez  Sąd  właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.
6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

 


