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UMOWA NR ……………/ 2018    
na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

 
zawarta dnia ………………………… r. pomiędzy  
Gminą Skoroszyce, ul. Powstańców Śląskich 17, 48-320 Skoroszyce, NIP: 753 – 24 – 06 – 
077, reprezentowaną przez Wójta Gminy Skoroszyce – Barbarę Dybczak, przy 
kontrasygnacie Skarbnika Gminy Skoroszyce – Jadwigi Piela,  
zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a 
/zapis w zależności od formy prowadzonej działalności/  
1. ...................................................................... 
2. .......................................................................  
prowadzącymi działalność pod firmą .....................................  
wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez 
Ministra Rozwoju  
zwanym dalej „Wykonawcą”, uprawnionym do wykonywania usług objętych niniejszą 
umową na podstawie zapytania ofertowego i złożonej oferty z dnia …………………………  
o następującej treści. 
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY  

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać:  
„Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę remizy OSP w Skoroszycach”  

2. Opracowanie powinno uwzględniać wymagania określone w przepisach szczegółowych 
dotyczących opracowania dokumentacji – projektu architektoniczno – budowlanego. 

3. Prace projektowe stanowiące przedmiot umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
w siedzibie Wykonawcy, w terminie wskazanym w §1 ust. 9, w następującej ilości: 

- Projekt Budowlany - 4 egz. 
- Projekty wykonawcze dla poszczególnych branż – po 3 egz. 
- Przedmiar robót – 2 egz.  
- Kosztorys inwestorski – 2 egz.  
- Specyfikacje   techniczne  wykonania i odbioru robót – 3 egz.  
- Wniosek pozwolenie na budowę. 

4. Wszystkie opracowania Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 
w formie pisemnej w ilościach jak w pkt 3 oraz elektronicznej  (format: *doc, rysunki w 
formacie *pdf do druku na A4) na powszechnie stosowanych nośnikach w ilości 1 egz. 

5. Na dowód przekazania prac, o których mowa w ust. 3, sporządzony zostanie protokół 
zdawczo-odbiorczy ustalający zakres i ilość przekazanych prac. Datę podpisania przez 
Zamawiającego tego protokołu traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. 

6. Przekazanie prawidłowo wykonanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w trybie 
określonym w ust. 2,3 i 4 uważane będzie za wykonanie przedmiotu umowy i stanowić 
będzie podstawę do wystawienia faktury. 

7. Wykonawca sporządzi przedmiotową dokumentację w podziale na branże . 
8. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa podlegać będzie w trakcie opracowywania 

uzgodnieniom pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a po zakończeniu jej 
opracowywania – zatwierdzeniu przez Zamawiającego. 

9. Ustala się termin realizacji prac projektowych określonych w ust. 3 na dzień: 31 
października 2018 r.  

10. Termin ustalony w ust. 9 ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 
wynikających z: 
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a) opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 
b) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności, w tym z winy instytucji wydających 
stosowne decyzje, 

11. W przedstawionych w ust. 10 przypadkach strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym że 
minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi opóźnień. 

12. Dodatkowo przedmiotem umowy będzie pełnienie nadzoru autorskiego.  
 

§ 2 
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
a. zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed 

rozpoczęciem prac projektowych; 
b. szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia; 
c. zastosowanie w projekcie rozwiązań standardowych skutkujących optymalizacją 

kosztów - konsultacje z Zamawiającym na każdym etapie projektowania 
dokumentacji, dotyczące istotnych elementów mających wpływ na koszty;  

d. opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów 
technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną 
możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca 
zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub 
urządzeń; 

e. udzielania odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury przetargowej na 
wykonanie robót budowlanych, które będą realizowane na podstawie dokumentacji 
projektowej będącej przedmiotem niniejsze umowy dotyczące problemów 
związanych z opracowaną dokumentacją projektową; 

f. w przypadku zaproponowania przez wykonawcę robót budowlanych, w ofercie 
przetargowej, materiałów lub urządzeń "równoważnych", tzn.: o parametrach nie 
gorszych niż przedstawione w zamawianej niniejszą umową dokumentacji 
projektowej – Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na etapie analizy ofert i na 
wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych materiałów lub 
urządzeń; 

2. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do : 
a. wyjaśniania wątpliwości dotyczących zawartości projektu budowlanego i zawartych 

w nim rozwiązań oraz w miarę potrzeb uzupełniania szczegółów dokumentacji na 
etapie wyłonienia Wykonawcy, jak i w trakcie prowadzenia prac na podstawie 
wydanej dokumentacji,  

b. uzgadniania z Zamawiającym i Wykonawcą możliwości stosowania rozwiązań zamiennych 
wraz z bieżącą oceną proponowanych zmian w stosunku do zakresu nieistotnych odstępstw 
od projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę 

c. udziału w naradach technicznych. Przyjmuje się, że liczba pobytów Wykonawcy na 
budowie wynikać będzie z uzasadnionych potrzeb określonych każdorazowo przez 
Zamawiającego – jednakże liczbę wizyt określa się na maksymalnie 2 wizyty w 
miesiącu; 

d. udziału w odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz 
odbiorze końcowym inwestycji. 

e. potwierdzenia uzgodnionych aktualizacji i zmian zakwalifikowanych jako nieistotne 
odstępstwo od projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę zgodnie z 
przyjętymi standardami, tzn. dokonując zapisów na rysunkach wchodzących w skład 
dokumentacji lub wykonując rysunki zamienne, nowe opracowania lub szkice 
opatrzone datą i podpisem autora.  
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§ 3 
1. Wykonawca zapewnia opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z należytą 

starannością, wymaganiami ustaw, aktów wykonawczych, obowiązujących norm 
i zasadami wiedzy technicznej. 

2. W rozwiązaniach projektowych stosowane będą materiały i urządzenia dopuszczone do 
obrotu, powszechnego stosowania, które zostały uzgodnione i zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  

3. W przypadku wykorzystywania do projektowania podwykonawców, Wykonawca 
odpowiada za ich odpowiedni dobór, wymagane kwalifikacje, jakość i terminowość 
wykonanych prac tak jak za działanie własne lub zaniechanie. 

4. Umowa z podwykonawcą przed podpisaniem musi być przedstawiona do akceptacji 
Zamawiającemu. 

5. W odniesieniu do rozwiązań zawartych w projekcie wykonawczym, tj. opisach 
i rysunkach służących realizacji obiektu, Wykonawca odpowiada za ich zgodność 
z projektem budowlanym oraz parametrami inwestycji uzgodnionymi z Zamawiającym 
lub podanymi           w przepisach techniczno – budowlanych i normach. 

 
§ 4 

Jeżeli w trakcie wykonania umowy zaistnieje potrzeba dostarczenia przez Zamawiającego, 
znajdujących się w jego posiadaniu dodatkowych materiałów do projektowania, Wykonawca 
umożliwi dostęp do tych materiałów lub pobyt na obiekcie projektowania w terminie 7 dni od 
daty zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

1. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie na piśmie o zaistniałych przeszkodach 
w wypełnieniu wzajemnych świadczeń w trakcie wykonywania prac projektowych. 

2. Strony, każda w swoim zakresie, zobowiązują się podjąć odpowiednie starania w celu 
usunięcia przeszkód o których mowa w ust. 1. 

 
§ 6 

WYNAGRODZENIE 
1. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………… zł 

brutto, słownie brutto: ……………………………………………………………………... 
za wykonanie dokumentacji projektowej. 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………………… zł brutto, 
słownie brutto: …………………… za pełnienie nadzoru autorskiego. 

3. Wynagrodzenie powyższe obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z 
tytułu realizacji przedmiotu umowy, w tym w szczególności opłaty za opinie, uzgodnienia 
dokumentacji projektowej, pozwolenie na budowę, itp. i nie ulegnie zmianie w trakcie 
realizacji umowy. 

4. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół przekazania skończonych prac 
podlegających fakturowaniu. 

5. Zamawiający dopuszcza zapłatę określonego w ustępie 1 wynagrodzenia częściowego, 
podzielonego na dwa etapy. W pierwszym etapie zostanie rozliczone 50 % wynagrodzenia 
określonego w ust. 1. Podstawą do wystawienia faktury na nadmienioną część 
wynagrodzenia umownego, będzie podpisany obustronnie protokół zdawczo-odbiorczy 
przygotowany przez Wykonawcę, w którym Zamawiający nie wnosi uwag do 
dokumentacji. Do wystawienia faktury na kolejne 50 % wynagrodzenia określonego w 
ust. 1 będzie uzyskanie milczącej zgody na zgłoszone roboty budowlane z klauzulą 
ostateczności lub w przypadku, gdy będzie to konieczne, pozwolenia na budowę z 
klauzulą ostateczności. 
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6. Należność będzie płatna przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze 
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 

 
§ 7 

1. W razie opóźnienia w wykonaniu i dostawie przedmiotu umowy, Zamawiający może 
żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości określonej w § 6 
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, w tym za zwłokę w wykonaniu i 
dostarczeniu prac określonych w §1, ust. 3 niniejszej umowy. 

2. W razie opóźnienia w usunięciu wad, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty 
kary umownej w wysokości 1% wartości określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego do 
usunięcia wad. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci 20% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na rzecz Zamawiającego. 

4. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający 
zapłaci 20% kwoty określonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy na rzecz Wykonawcy. 

5. Jeżeli szkoda przewyższa kwoty kar Zamawiający może żądać odszkodowania 
uzupełniającego. 

 
§ 8 

1. O zauważonych wadach Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w ciągu 21 dni od dnia 
ich wykrycia. Wady przedmiotu umowy stwierdzone przez Wykonawcę jest on 
zobowiązany usunąć bezzwłocznie, nie czekając na wezwanie Zamawiającego. 

2. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z 
upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót 
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej 
umowy. 

 
§ 9 

1. Wykonawca po wykonaniu umowy przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw 
majątkowych do dzieła określonego w § 1 umowy. Przeniesienie autorskich praw 
majątkowych do dzieła obejmuje następujące pola eksploatacji: 
a) utrwalania, 
b) zwielokrotniania dzieła przez powielanie w formie papierowej i elektronicznej, 
c) wprowadzania do obrotu, 
d) wprowadzania do pamięci komputera, 
e) publicznego wykonywania lub publicznego odtwarzania poprzez cytowanie 

fragmentów lub całości dzieła w zależności od potrzeb Zamawiającego, wystawienia, 
wyświetlenia, odtworzenia, a także publicznego udostępniania utworu w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

f) przetwarzania treści dzieła, 
g) wykorzystywania poszczególnych części dzieła w zależności od potrzeb 

Zamawiającego. 
2. Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z opracowania przedmiotu 

umowy. 
 

§ 10 
1. Obowiązki koordynującego sprawy związane z projektowaniem ze strony Zamawiającego 

pełnić będzie: Pani Iwona Bil-Kubicka, tel.: 077 431 89 78. 
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2. Obowiązki koordynującego sprawy związane z projektowaniem ze strony Wykonawcy 
pełnić będzie ………………………… 

 
§ 11 

1. W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 
piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej umowy.  

3. 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 
Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  
 

§ 12 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1. administratorem Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Skoroszycach 
reprezentowany przez Wójta Gminy Skoroszyce. Dane kontaktowe administratora: ul. 
Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce, tel. 77 431 8505, e-mail: ug@skoroszyce.pl  

2. inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Skoroszycach jest Pan 
Bogusław Dziadkiewicz radca prawny, kontakt: dziadkiewicz.kancelaria1@onet.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO w celu 
związanym z wykonaniem umowy z dnia 19.06.2018r. nr 193/2018, której Pan jest stroną, a 
której przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy 
dachu na świetlicy wiejskiej w  Starym Grodkowie.  

 
4. Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany umową i w celu jej 

realizacji.  
5. Obowiązek podania przez Pana danych osobowych bezpośrednio Pana dotyczących jest 

niezbędne do zawarcia umowy w formie pisemnej, a następnie jej wykonania.  
6. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 
7. Posiada Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych. 

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą postanowień 
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą KC oraz nie może naruszać integralności pozostałych 
załączników do umowy. Nie może skutkować również zmianą wyniku postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO.   

 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 
 odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 
 prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na 
 ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO. 

8. Nie przysługuje Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  

 
 
 
 

                ZAMAWIAJĄCY :                                                        WYKONAWCA : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………… 
      Kontrasygnata Skarbnika Gminy Skoroszyce 


