
 
 

  

 

Wzór umowy 

Umowa ................................. 

zawarta dnia ............................. 2011 r.  roku  w Piotrkowie Trybunalskim 

pomiędzy: 

 

Miastem  Piotrków Trybunalski 

adres: Pasaż Karola  Rudowskiego 10; 97-300 Piotrków Trybunalski 

reprezentowanym przez:  

Adama Karzewnika – Pełnomocnika  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ds. Realizacji 

Projektu 

zwanym dalej Zamawiającym, 

……………………………………………………………………………..  

zarejestrowanym  

 

w (KRS/Rejestr Przedsiębiorców) prowadzonym przez …………………………………...  

NIP ……………………………… 

REGON ………………………… 

reprezentowanym przez: 

1. …………………………………………. 

2. ………………………………………… 

zwanym dalej Wykonawcą. 
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Na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z  art. 39  ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi 

zmianami) , zawiera się umowę o  następującej treści:        

§ 1 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zwanej dalej 

„dokumentacją”, służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót 

budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę dla 

odcinka kanału sanitarnego i przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie działki  

ozn.  nr ewid. 181 obr. 33 stanowiącej pas drogowy ul. Grabskiej w Piotrkowie 

Trybunalskim w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa 

sieci wodociągowych”, wchodzącego w skład projektu pn. „Modernizacja                              

i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim”, stanowiącego część 

programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" wspólnotowej pomocy 

strukturalnej w ramach Funduszu Spójności POIS.01.01.00-00-003/07.  

2. Dokumentacja musi zawierać wszelkie przewidziane przez obowiązujące przepisy 

prawne   opracowania  składowe, a w szczególności:  

a) projekt budowlano-wykonawczy w zakresie uwzględniającym specyfikę robót 

budowlanych wykonany na aktualnych mapach zasadniczych do celów projektowych               

w skali 1:500,  

b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,  

c) kosztorys  inwestorski,   

d) przedmiar robót, 

e) informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę 

projektowanego obiektu budowlanego, sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.120 z 2003 r. poz. 1126). 

3. Uzyskanie na podstawie ww. dokumentacji, na rzecz Zamawiającego, prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na  budowę, w tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy 

koniecznych upoważnień, 

4. Udział i pomoc w czynnościach Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w 

celu uzyskania wymaganych przepisami uzgodnień i pozwoleń administracyjnych, 

5. Udzielanie wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji.  
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§ 2 

1. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji, określonej w § 1 zgodnie  

z postanowieniami niniejszej umowy, danymi uzyskanymi od Zamawiającego,  

obowiązującymi przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej                         

i z zachowaniem należytej staranności.     

 

2. Wykonawca oświadcza, że  przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie 

na którym ma być zlokalizowany przedmiotowy odcinek kanalizacji sanitarnej.  

 

3. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Zamawiający dostarczy Wykonawcy 

informacje, dokumenty i dane, szczegółowo określone w Załączniku nr ............., 

niezbędne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

 

4. Wykonawca ma obowiązek uzyskania własnym staraniem i na własny koszt w 

szczególności: 

a) danych wyjściowych do projektowania, w szczególności mapy do celów projektowych 

oraz wypisy z rejestru gruntów, 

b) wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym                

z przepisów prawa. 

5. W dokumentacji projektowej nie mogą występować nazwy własne producentów oraz 

dostawców oraz nazwy typów materiałów i urządzeń. Wymagania dotyczące 

materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na 

dostawcę lub producenta. Nie można też przywoływać instrukcji konkretnego 

producenta. 

 

     7.  Wykonawca jest zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności  w zakresie  

ochrony znaków osnowy geodezyjnej. W przypadku jeżeli realizacja projektowanej 

inwestycji nie może się obyć bez zniszczenia znaków, w  kosztorysie inwestorskim 

należy przewidzieć koszty ich odtworzenia. Ponadto w kosztorysie inwestorskim 

należy przewidzieć koszty przejęcia stanu znaków  osnowy geodezyjnej przed  i po 

wejściu Wykonawcy na plac budowy. 

 

   8.   Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 

dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie 

realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym 

wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć. 

Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku                      

z wykonywaniem niniejszej umowy nie będą publikowane lub ujawniane przez 

Wykonawcę bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 3 

 

1. Przekazanie Zamawiającemu wykonanej dokumentacji projektowej nastąpi po uzyskaniu 

niezbędnych uzgodnień i opinii Zespołu Uzgadniania Dokumentacji, nie później jednak 

niż do ....................................................... r. 

 

2. Dokumentacja projektowa zostanie dostarczona przez Wykonawcę Zamawiającemu,                         

w stanie kompletnym, w języku polskim, w formie papierowej, w następującej ilości: 

a) Projekt budowlano-wykonawczy - w 4 egzemplarzach, 

b) Pozostałe dokumenty wchodzące w skład dokumentacji – w 3 egzemplarzach. 

 

3. Do wersji papierowych poszczególnych elementów dokumentacji zostanie załączona ich 

wersja elektroniczna wraz z pisemnym oświadczeniem o jej tożsamości z wersją 

papierową.  

 

4.  Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa będzie wykonana w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. Wykonawca załączy do 

przekazywanej dokumentacji oświadczenie o jej kompletności oraz należytym 

wykonaniu i zgodności z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami i normami. 

Dokumentacja powinna być wykonana w formie umożliwiającej udzielenie na jej 

podstawie zamówienia na wykonawstwo w trybie przewidzianym przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

 

5. Wykonawca dostarczy przedmiotową dokumentację projektową do Jednostki  

Realizującej Projekt, zlokalizowanej w siedzibie Urzędu Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego, znajdującej się w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28 na 

własny koszt i ryzyko.   

 

6. Fakt dokonania czynności odbioru dokumentacji projektowej Strony potwierdzą 

niezwłocznie po jej sprawdzeniu przez Zamawiającego pod względem kompletności                       

i zgodności z umową, protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez ich 

przedstawicieli. 

 

7. W razie stwierdzenia wad dokumentacji, Zamawiający zwróci ją wraz z pisemnym 

podaniem przyczyn nie przyjęcia  z wyznaczeniem terminu do jej uzupełnienia lub 

poprawienia. Wykonawca poprawi lub uzupełni dokumentację na własny koszt.                      

W przypadku bezskutecznego upływu terminu na usunięcie wad będą miały 

zastosowanie zapisy kodeksu cywilnego, w szczególności art. 637.  

 

8. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie Strony oznacza odbiór 

dokumentacji i uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT, o której mowa w § 5 

ust. 2 pkt a) umowy. Za datę wykonania dokumentacji w rozumieniu ust. 1 uznaje się 

datę wskazaną w protokole zdawczo – odbiorczym. 
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9. Po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego Wykonawca wystąpi 

w imieniu Zamawiającego o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

10. Niezwłocznie po otrzymaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę  

Zamawiający potwierdzi ten fakt Wykonawcy.  Pisemne potwierdzenie będzie stanowiło 

podstawę do wystawienia przez Wykonawcę fakturę VAT, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 

b) umowy. 

 

11. Jeśli w trakcie postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie pozwolenia 

na budowę organ prowadzący to postępowanie stwierdzi konieczność dokonania zmian  

w projekcie, to Wykonawca naniesie stosowne zmiany również w pozostałej części 

dokumentacji   i niezwłocznie dostarczy ją Zamawiającemu, nie później jednak niż wraz  

z prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. Za dokonanie ww. zmian                                

i dostarczenie nowej wersji dokumentacji Wykonawca nie będzie miał prawa żądać 

dodatkowego wynagrodzenia.  

 

12. W przypadku wskazanym w ust. 11 fakt  dostarczenia zmienionej dokumentacji zostanie 

stwierdzony przez Strony stosowną adnotacją  na protokole zdawczo-odbiorczym.  

 

13. Podpisanie protokołu zdawczo – odbiorczego nie zwalnia Wykonawcy                                 

z odpowiedzialności za wady dokumentacji, które ujawnią się w terminie późniejszym.   

 

§ 4 

 

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie 

przewidzianej w ustawie z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych  (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 ze zmianami). 

2. Podpisanie przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, wskazanego w § 3 jest 

równoznaczne z przeniesieniem na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji w zakresie jej jednorazowego wykorzystania do  budowy przedmiotowego 

odcinka kanalizacji sanitarnej na następujących polach eksploatacji określonych w art. 

50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych:  

a)   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego 

oraz techniką cyfrową, w tym wykonywanie kserokopii i kopi na nośnikach CD i DVD,             

w celu  umożliwienia  przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór 

wykonawcy oraz  wykonania robót budowlanych objętych przedmiotową dokumentacją 

projektową, 

b)   w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie a)                 

- publiczne wystawienie, wyświetlenie oraz publiczne udostępnianie utworu w taki 

sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie 

wybranym – w szczególności wprowadzanie do pamięci komputerów Zamawiającego, 

przesyłanie przy pomocy teleinformatycznej sieci wewnętrznej  i zamieszczenie                     

w Internecie w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego na wybór 

wykonawcy robót.  

3. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego, jeżeli okaże się,  

że  dokumentacja projektowa stanowi  własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona 

prawem osoby trzeciej. Wykonawca będzie odpowiedzialny także za istnienie praw, które 

przeniósł na Zamawiającego.  
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§ 5 

1. Całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy jest kwota wskazana w 

ofercie Wykonawcy z dnia ..........................  r. w wysokości:                    zł (słownie:  

00/100) netto plus należny podatek VAT w wysokości ..... %,  

w kwocie  zł  (słownie:  złote 00/100), łącznie   zł  (słownie:  złote 00/100) brutto. 

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w częściach: 

a) Na podstawie podpisanego przez obie Strony protokołu zdawczo- odbiorczego, 

wskazanego w § 3 ust. 6  Wykonawca otrzyma 80 % wynagrodzenia wskazanego w 

ust. 1, tj............................netto, a wraz z należnym podatkiem VAT  w wysokości 

.......... %  w kwocie  .................. brutto,  

b) Po pisemnym potwierdzeniu dostarczenia prawomocnej decyzji  o pozwoleniu na 

budowę Wykonawca otrzyma pozostałe 20 % wynagrodzenia, tj.: 

............................netto, a wraz z należnym podatkiem VAT  w wysokości .......... %              

w kwocie  .................. brutto,  

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie podatki i koszty związane                

z podjętymi czynnościami, uzgodnieniami, opłatami administracyjnymi, urządzeniami 

oraz materiałami i narzędziami użytymi przez Wykonawcę oraz wszystkie inne koszty 

potrzebne do prawidłowego i zgodnego z prawem wykonania przedmiotu umowy. 

Wynagrodzenie to obejmuje również przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw 

majątkowych do dokumentacji, o których mowa w § 4. 

4. Każda faktura będzie wystawiona na : 

Miasto Piotrków Trybunalski 

97-300 Piotrków Trybunalski 

Pasaż Karola Rudowskiego 10 

NIP 771-27-98-771 

5.   Wynagrodzenie będzie  płatne  każdorazowo w terminie 21 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej  faktury VAT. 

6.  Wynagrodzenie  projektowe płatne będzie przelewem, z rachunku Zamawiającego na 

rachunek wskazany przez Wykonawcę w fakturze VAT.  

7. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności 

pochodzących z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej. 

 

§ 6  

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości 

wykonanej dokumentacji będącej przedmiotem umowy.  

 

2. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność z tytułu gwarancji  za wady dokumentacji 

do czasu podpisania protokołu odbioru obejmującego roboty budowlane, realizowane  w 

oparciu o tę dokumentację. Niezależnie od uprawnień przysługujących inwestorowi                 

z tytułu udzielonej gwarancji jakości, służyć mu będą uprawnienia z tytułu rękojmi za 

wady fizyczne. 

 

3. O wykryciu wady dokumentacji w okresie gwarancji, Zamawiający lub osoba pełniąca w 

imieniu Zamawiającego nadzór inwestorski, zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie po  jej 

ujawnieniu drogą elektroniczną  lub faksem wysłanym na numer wskazany przez 

Wykonawcę.  
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4. W terminie kolejnych 5 dni Wykonawca będzie uprawniony udzielić odpowiedzi co do 

dostrzeżonych wad i uzgodnić z Zamawiającym termin ich usunięcia. Brak odpowiedzi w 

tym terminie oznacza uznanie przez Wykonawcę istnienia dostrzeżonych wad,                        

a Zamawiający wyznaczy i powiadomi Wykonawcę o  terminie na ich usunięcie. 

 

5. Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dokonać stosownych poprawek                           

w dokumentacji w terminie uzgodnionym lub wskazanym przez Zamawiającego.  Wady 

dokumentacji objęte gwarancją  będą usuwane przez Wykonawcę  na jego koszt. 

 

6. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę któregoś z  terminów, o których mowa  

w ust. 4, Zamawiający będzie mógł, niezależnie od naliczenia kar umownych,  powierzyć 

naniesienie niezbędnych poprawek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

 

 

§ 7 

1. Strony  ustalają następujące kary umowne za niewykonanie albo nienależyte wykonanie 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 

a) w przypadku ujawnienia się wad prawnych dotyczących przedmiotu dokumentacji               

w wysokości 10% wartości wynagrodzenia wskazanego  w § 5 ust. 1 brutto, 

b) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 5 ust. 1,  nie mniej jednak niż  50,00 zł   za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki,  

c) za zwłokę w przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji, w przypadku wskazanym  

w § 3 ust. 11 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  w wysokości 0,5 %  

wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1, nie mniej jednak niż  50,00 zł   za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

d)  za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych                    

w okresie gwarancji lub rękojmi w  wysokości  0,5 %  wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 5 ust. 1, nie mniej jednak niż  50,00 zł  za  każdy  rozpoczęty dzień  

zwłokę. 

3.  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości umowy brutto wskazanej 

w § 5 ust.1 w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę  wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy                            

z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w ust. 5.  

5. 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  Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych.  

7. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych wynikających z niniejszej 

umowy, strony zobowiązują się do zapłaty odsetek ustawowych. 
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§ 8 

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie na poniższych 

warunkach:  

1) w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą  

w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT 

wskazanej w § 5 ust. 1, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto.  

2) zmiana terminu dostarczenia dokumentacji, o którym mowa w § 3 ust. 1                          

w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego, 

b) wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy                

i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia, 

c) wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa,  

czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na  

termin wykonania przedmiotu zamówienia a niewynikających z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, 

d) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym 

pierwotnie terminie. 

3) zmian  korzystnych dla Zamawiającego. 

 

2. Wszelkie zmiany w  treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego                

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez 

sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego,                   

a w szczególności: ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 

2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami)  oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy 

prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 10 

 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

 

  WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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