
 

 

Załącznik nr 5 do SIWZ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

I. PRZEDMIOT UMOWY 

    

Umowa zawarta w dniu ……………w Rybnie, pomiędzy Gminą Rybno mającą siedzibę   w 

Rybnie, ul. Długa 20 reprezentowaną przez: 

 

Damiana Jaworskiego         - Wójta Gminy Rybno 

Przy kontrasygnacie Skarbnik Gminy - Grażyny Dybiec 

Zwaną dalej w treści „Zamawiającym”  

a firmą: …………………….  z siedzibą w ……………. , , REGON……….., NIP 

………………. reprezentowaną przez: 

………………..                  - …………………… 

 

zwaną dalej w treści „Wykonawcą” 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie przetargu ofertowego, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Na podstawie oferty Wykonawcy, Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do 

wykonania następujące prace, stanowiące Przedmiot umowy:  

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej kotłowni na paliwo stałe        

w budynkach jednorodzinnych na kotłownię gazową z zewnętrznym zbiornikiem na paliwo 

ciekłe – 24 szt. wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, 

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej kotłowni na paliwo stałe          

w budynkach jednorodzinnych na kotłownię na pellet – 17 szt. 

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej kotłowni olejowej            

w budynku użyteczności publicznej na kotłownię na pellet – 1 szt. 

- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej kotłowni olejowej             

w budynku użyteczności publicznej na kotłownię olejową o większej mocy – 1 szt. 

- Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji kolektorów słonecznych w budynkach 

jednorodzinnych – 7 instalacji, 

- Opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych w systemie on-grid – 

12 systemów. 
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§ 2 

1. Zakres szczegółowy poszczególnych opracowań dokumentacji projektowej zawarty jest  

w szczegółowym opisie zamówienia, który stanowi integralną część SIWZ. 

2. Dokumentacja projektowa powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z umową, a także obowiązującymi przepisami  

i normami. Przedmiotowa dokumentacja będzie służyć, jako opis przedmiotu zamówienia do 

przetargu na roboty budowlane w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych oraz na jej 

podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania 

obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 

3. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia, w tym  

w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne  

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń  

i wyposażenia w sposób nieutrudniający uczciwej konkurencji. Zgodnie z ustawą Pzp art. 29 

ust. 3 przedmiotu zamówienia nie może opisywać przez wskazanie znaków towarowych, 

patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 

lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszą wyrazy /lub, równoważne/ lub inne równoznaczne wyrazy. W przypadku braku 

możliwości opisania przedmiotu zgodnie z ustawowymi wymaganiami Wykonawca winien 

każdorazowo poinformować o tym fakcie Zamawiającego, 

4. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech 

technicznych i jakościowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie 

normy zharmonizowane, w tym wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. Oświadczenie o wzajemnym 

skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinno być wykonane przez osoby 

posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności. 

Dokumentacja winna uwzględniać przepisy zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

w procesie budowy, 

5. Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 

wykonywania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających  

z dokumentacji projektowej oraz podstawy do ustalenia cen jednostkowych robót lub 

nakładów rzeczowych, 

6. Dokumentację   należy wykonać w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę. 

Zakres i forma opracowania dokumentacji winna być zgodna z rozporządzeniem Ministra 
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Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  ( Dz. U. 2018.1935 z późn. zm. ) oraz 

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 program funkcjonalno-użytkowy (Dz. U. 2013.1129 t.j.) oraz  

wszystkich pozostałych przepisów szczególnych i Norm Polskich mających zastosowanie  

i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe 

bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. 

 

§3 

 

Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia pozwalające mu na 

wykonanie przedmiotu umowy oraz, iż wykona to zadanie zgodnie z obowiązującymi normami i 

przepisami prawa. 

§4 

Terminy realizacji przedmiotu umowy 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: ………………………………. 

 

§5 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy w kwocie 

brutto w złotych……………………………………….................... 

słownie………………………………………………………………………... 

2.   w tym: kwota podatku VAT w złotych…………………………………………….......    

słownie……………………………………………………………………....... 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty 

Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.  

4. Należność za wykonany Przedmiot umowy zostanie uregulowana jednorazowo,                  

na podstawie jednej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. 

5. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu osoby 

upoważnionej ze strony Zamawiającego. Wykonawca wystawi fakturę:    

Nabywca: Gmina Rybno, ul. Długa 20, 96-514 Rybno, NIP:8371692261 

6. Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie dołączony do niej, 

podpisany przez strony protokół zdawczo-odbiorczy. 
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7. Zapłata faktury przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku dokonania 

ewentualnej korekty błędów powstałych w przedmiocie umowy, z jego winy.  

8. Wykonawca niezwłocznie (w terminie 2 dni) będzie udzielał pisemnych wyjaśnień 

dotyczących wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy w trakcie 

przygotowywania i przeprowadzania procedury na wykonanie robót budowlanych na 

podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy. 

 

§ 6 

Warunki płatności 
 

1.  Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury za dokumentację techniczną w terminie do      

21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę wraz z dokumentami 

rozliczeniowymi (protokół , zaświadczenia , uzgodnienia, pozwolenia na budowę,  itp.) 

2. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 21- dniowego terminu 

płatności od momentu dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę poprawionej faktury. 

Zapłata nastąpi na podstawie faktury VAT, przelewem na konto Wykonawcy wskazane  

w fakturze. 

§7 

Obowiązki stron 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1 Udostępnienie lub przekazanie Wykonawcy w terminie do siedmiu dni od podpisania 

umowy:  

a) pełnomocnictw dla projektanta celem reprezentowania Gminy Rybno przy załatwianiu 

formalności związanych z uzyskaniem zgody na wykonanie prac projektowych. 

b) Oświadczenia Zamawiającego dotyczące dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane 

1.2. Zawiadomienie Wykonawcy o zauważonych wadach, brakach lub uchybieniach w 

dokumentacji niezwłocznie po wykryciu wady. 

1.3. Współdziałanie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia. 

1.4. Terminowej zapłaty wynagrodzenia zgodnie z ustaleniami niniejszej umowy. 

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania PB + PW.   

2) uzyskanie aktualnej numerycznej mapy do celów projektowych w formie elektronicznej i 

papierowej w skali 1:500 w zakresie niezbędnym do opracowania projektu. 

3) wykonanie kopii elektronicznej opracowanej dokumentacji projektowej  
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(w wersjach edytowalnych oraz nieedytowalnych – pliki .pdf), wersja elektroniczna musi 

być tożsama z wersją papierową. 

4) wykonawca zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie 

dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą umowę oraz w zakresie 

określonym przez ustawę Prawo budowlane (art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy).  

 

3. W ramach nadzoru autorskiego inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) niezwłocznego przyjazdu na teren budowy, nie później jednak niż 3 dni od otrzymania 

wezwania, 

2) opiniowania projektów wykonawczych, technologicznych i zamiennych wykonywanych 

przez Wykonawcę robót w zakresie zgodności z wymaganiami dokumentacji projektowej, 

3)  wykonywania projektów zamiennych, 

4) wyjaśniania Wykonawcy prac objętych dokumentacją budowlano-wykonawczą 

wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, 

5) wykonania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej. 

6) organizacja i udział w spotkaniach (organizowanych na prośbę własną lub żądanie 

Zamawiającego) z przedstawicielami władz samorządowych, mieszkańcami u których 

będą wykonywane prace projektowe.  

5. Wykonawca będzie współpracował, w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji,  

z innymi Wykonawcami działającymi na zlecenie Zamawiającego (o ile będzie wymagane). 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia poufności wszystkich informacji uzyskanych 

od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszego zamówienia. 

7. Strony umowy będą współpracować w sprawach merytorycznych i formalnych które 

wystąpią w trakcie realizacji zamówienia. W tym celu Strony wyznaczą swoich 

przedstawicieli. 

 
§ 8 

Kary umowne 

Strony zgodnie postanawiają, iż wiążącą formą odszkodowania będą kary umowne. 

1. Ustala się kary umowne dotyczące wykonania dokumentacji projektowej w następujących 

przypadkach i wysokościach: 
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      1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie     

od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,          

w wysokości 25 % wynagrodzenia umownego. 

2) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

a) za zwłokę w wykonaniu opracowania w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego za to opracowanie za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu 

ich dostarczenia, 

b) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego w formie pisemnej przez strony terminu na 

usunięcie wad, 

2. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy lub odstąpienia od umowy lub 

wypowiedzenia jej przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 25% wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 5 ust.1. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

ustalonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 9 

Prawa Autorskie 

1.   Wykonany przez Wykonawcę przedmiot umowy podlega ochronie na podstawie ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2019 r. poz. 11231 z późn. zm.). 

2.   Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę na podstawie 

postanowień niniejszej umowy, przechodzą nieodpłatnie na Zamawiającego w dniu 

podpisania końcowego protokołu zdawczo – odbiorczego w pełnym zakresie wykorzystania 

dokumentacji określonej w § 1 na cele wynikające z przedmiotu działalności 

Zamawiającego, w szczególności w zakresie przetwarzania, kopiowania, zwielokrotniania, 

utrwalania zarówno na nośnikach materialnych jak i elektronicznych oraz wprowadzania do 

pamięci komputera. Dla skutecznego przejścia na Zamawiającego praw autorskich 

majątkowych do dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy nie jest wymagane 

podejmowanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego jakiejkolwiek innej czynności poza 

odbiorem przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązuje się do nieudzielania licencji innym 

podmiotom na korzystanie z przedmiotu umowy przekazanej Zamawiającemu na podstawie 

niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca oświadcza, iż będzie jedynym twórcą dzieła, stanowiącego przedmiot niniejszej 

umowy określony w § 1, wyłącznie uprawnionym do przeniesienia na Zamawiającego 

całości autorskich praw majątkowych do wykonanego przedmiotu umowy. W razie 

skierowania przeciwko Zamawiającemu przez osoby trzecie roszczeń z tytułu naruszenia 

przysługujących im praw autorskich do przedmiotu umowy w wyniku korzystania przez 

Zamawiającego z przedmiotu umowy wykonanego przez Wykonawcę, Zamawiający 

niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę, który zobowiązuje się w takim wypadku 

do pełnego zaspokojenia powyższych roszczeń. 

4.  Wykonawca wyraża bezwarunkową zgodę na przejście na Zamawiającego praw autorskich 

majątkowych do wykonanego przez siebie przedmiotu umowy oraz na bezterminowe 

wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw majątkowych do całości wykonanego 

przedmiotu umowy i oświadcza, że z tytułu wykonywania tych praw nie będzie podnosić w 

przyszłości jakichkolwiek zarzutów ani roszczeń. 

 

§ 11 

Rękojmia i gwarancja 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu na piśmie 36 miesięcznej gwarancji na wykonany  

i przekazany przedmiot umowy. Bieg gwarancji rozpoczyna się od daty końcowego 

odbioru przedmiotu umowy. 

2.Wykonawca niezależnie od gwarancji ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne i prawne przedmiotu umowy, do czasu wykonania robót budowlanych na 

podstawie przedmiotu umowy. 

§ 12 

Osoby do kontaktu 

1. Do kierowania oraz koordynacji pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy 

Wykonawca wyznacza ……………………………… tel. …………………. 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego  

wyznacza się ……………………………………… tel. …………………….  

3. Zmiana przedstawicieli nie wymaga formy aneksu do umowy, jednakże wymagane jest 

potwierdzenie przyjęcia zmiany osób do koordynacji. 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

1. Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy, będą rozstrzygane  

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, oraz 

ustawy Prawo budowlane. 

3. Wierzytelności z tytułu niniejszej umowy nie mogą być przedmiotem przelewu na rzecz osób 

trzecich bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej 

4.  Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy. 

5. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla 

Wykonawcy a trzy dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
 


