
 1 

WZÓR UMOWY………………………… 

(zwana dalej „Umową") 

zawarta w Mielcu, dnia ………………………………………. roku pomiędzy: 

Gminę Mielec w Mielcu ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec  

reprezentowaną przez : 

Wójta Gminy Józefa Piątka  

przy kontrasygnacie  

Skarbnika Gminy Małgorzaty Cyran  

zwaną dalej, Inwestorem lub Zamawiającym 

a 

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….... 

reprezentowana przez:  

……………………………………………………………………………………………………… 

zwaną w dalszej części Umowy „Pracownią Projektową" lub Wykonawcą. 

Strony zawierają Umowę o następującej treści: 

§1 

1. Pracownia Projektowa przyjmuje do wykonania prace projektowe, polegające na 

wykonaniu kompletnego dzieła, w postaci projektu budowlanego dla zadania 

inwestycyjnego o nazwie „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na 

budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami 

kanalizacyjnymi przepompowni ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni 

ścieków dla miejscowości Podleszany ( część II) ".Szczegółowy zakres prac projektowych 

określa się następująco:  

a) Ocena geotechniczna posadowienia kanalizacji i obiektów sieciowych 

b) Ustalenie wszystkich stron występujących w postępowaniu administracyjnym (uzgodnienie 

przebiegu ciągów kanalizacyjnych ze stronami) 

c) Przygotowanie materiałów do wydania decyzji celu publicznego 

d) Przygotowanie operatu i uzyskanie pozwolenia wodno prawnego 
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e) Opracowanie projektu budowlanego ( 4 egz.), przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego 

oraz specyfikacji technicznej w formie papierowej i elektronicznej (format-*.pdf) 

2.  Mapy do celów projektowych, wypisy z ewidencji gruntów oraz koszty uzgodnienia 

dokumentacji leżą po stronie  Pracowni Projektowej. W przypadku konieczności opracowania 

raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowej inwestycji, koszty jego opracowania 

poniesie Pracownia Projektowa. 

Przed przystąpieniem do prac projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia                              

z Zamawiającym szczegółów przedmiotu zamówienia, wskazania lokalizacji, przyjętej 

technologii i rozwiązań materiałowych. 

§2 

1.Pracownia Projektowa zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych w związku z wykonywaniem Umowy. 

2.Pracownia Projektowa nie może bez uprzedniej zgody Inwestora wykonywać kopii 

otrzymanych dokumentów. Pracownię Projektową zobowiązuje się do zwrotu oryginałów 

dokumentów przekazanych  przez Inwestora niezwłocznie po wykonaniu Umowy. 

§3 

1.Pracownia Projektowa oświadcza, że posiada doświadczenie, zespół projektantów 

potrzebnych do realizacji przedsięwzięcia oraz środki potrzebne do terminowego                                       

i prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy oraz że pracę swoją będzie wykonywać ze 

szczególną, profesjonalną starannością. Pracownia Projektowa zobowiązuje się wykonać 

Projekt zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem, a w szczególności zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. 2016.2255 z dnia 

2016.12.30) , oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

(Dz.U. z 2012 r. poz. 462) 

2.Pracownia Projektowa zobowiązuje się do wykonania Projektu kompletnego z punktu 

widzenia celu, jakiemu ma służyć oraz umożliwiającego uzyskanie pozwoleń, rozpoczęcie prac 

budowlanych, prawidłowe wykonanie zadania inwestycyjnego. 

3.Pracownia Projektowa oświadcza, że zespół projektantów opracowujący przedmiotowy 

projekt posiada ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie.  
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4.Pracownia Projektowa zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie 

stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z Projektem oraz 

uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidywanych 

w Projekcie, zgłoszonych przez Inwestora. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania nadzoru 

autorskiego zostało uwzględnione w kwocie wynagrodzenie określonego w § 6 ust. 1 Umowy. 

§4 

1. Strony zgodnie ustalają, że Projekt zostanie przekazany Inwestorowi w całości jako komplet 

do dnia 30 listopada 2017 r. 

2.Inwestor ma prawo zgłosić zastrzeżenia do przekazanego przez Pracownię Projektową 

Projektu w terminie  14    dni   od   dnia   przekazania   przez  Pracownię Projektową Projektu 

protokołem zdawczo odbiorczym  

3.Pracownia Projektowa zobowiązana jest do uwzględnienia zastrzeżeń zgłoszonych przez 

Inwestora w terminie 14 dni od momentu ich zgłoszenia. 

4.Jeżeli Inwestor nie zgłosi Pracowni Projektowej  zastrzeżeń w terminie, o którym mowa                    

w § 4 ust. 2 Umowy, uznaje się, iż przekazany przez Pracownię Projektową Projekt został 

zaakceptowany z upływem terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

5.Przekazanie Projektu polega na przekazaniu Inwestorowi Projektu w wersji papierowej                           

- 4 egzemplarzy oraz na nośniku CD w formacie pdf. 

§5 

1. Jeżeli Pracownia Projektowa pozostaje w zwłoce z wykonaniem Projektu w stosunku do 

terminów przewidzianych §4.pkt.1 do Umowy, Inwestor ma prawo do zastępczego wykonania 

brakujących fragmentów Projektu na koszt i niebezpieczeństwo Pracowni Projektowej . 

2. Jeżeli Pracownia Projektowa  będzie wykonywała poszczególne części Projektu wadliwie lub 

w sposób sprzeczny z Umową lub niezgodny z przepisami prawa, Inwestor może wezwać 

Pracownię Projektową do zmiany sposobu  wykonania części  Projektu w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania.  

3. W przypadku nieuwzględnienia przez Pracownię Projektową  w terminie zastrzeżeń, o których 

mowa w § 4 ust. 3 Umowy, Inwestor ma prawo, z zastrzeżeniem §11 powierzyć wykonanie lub 

poprawienie Projektu osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Pracowni Projektowej. 
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§6 

1.Za wykonany Projekt, oraz za czynności opisane w § 3 ust. 4 Umowy Inwestor zobowiązuje 

się do zapłaty na rzecz Pracowni Projektowej wynagrodzenia w kwocie ……………..zł netto 

(słownie: ………………………………………………………………………………….. ). 

2.Wynagrodzenie, brutto lacznie z podatkiem VAT w kwocie ,………………………. zl  

( słownie:…………………………………………………………………………………….)  

3. Wynagrodzenie dla Pracowni Projektowej płatne będzie w trzech częściach. Pierwsza część 

zapłaty w wysokości 30% wartości umownej zamówienia wypłacona zostanie przez 

Zamawiającego po złożeniu wniosku do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.Druga część po uzyskaniu zgód właścicieli dzialek w wysokości 40%. Pozostałą część  

wynagrodzenia w wysokości  30% Zamawiający wypłaci Pracowni Projektowej po zgłoszeniu  

zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 

wraz z uzyskanemu braku sprzeciwu organu  przyjmującego zgłoszenie dokumentacji projektowej. 

4.Podstawą do wystawienia przez Pracownię Projektową  faktury VAT jest protokół odbioru, w 

którym Inwestor potwierdzi wykonanie prac projektowych bez żadnych zastrzeżeń oraz dla 

faktury końcowej uzyskanie braku sprzeciwu organu przyjmującego zgłoszenie dokumentacji 

projektowej. 

5.Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Inwestora. 

6.Faktury należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Inwestora. 

7.Wynagrodzenie umowne obejmuje: 

a) Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem uzgodnień, opinii i zezwoleń dotyczących 

projektu budowlanego. 

b) Wykonanie podkładów mapowych, uzyskanie warunków technicznych, zakup wypisów z 

ewidencji gruntów 

c) Opracowanie projektów przyłączy energetycznych, 

Prace, o których mowa w ust. 7 lit. b)-c) mogą zostać wykonane przez jednostkę projektowania 

po uprzednim zatwierdzeniu kwot przez Zamawiającego. 

8.Zamawiający jest zobowiązany opłacać faktury w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Za 

datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku, z którego dokonana zostanie płatność. 
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9.Podstawę wystawienia faktury stanowi protokół, o którym mowa w ust.4, oraz wykonanie 

zawartych w nim ustaleń. 

§7 

1.Pracownia Projektowa jest zobowiązana do szczególnej dbałości i należytej staranności                   

w zakresie optymalizacji kosztów w projektowanych rozwiązaniach 

2.Odpowiedzialność za rozwiązania projektowe zastosowane przy realizacji Projektu spoczywa 

na Pracowni Projektowej.  

§8 

1. Pracownia Projektowa zapłaci Inwestorowi karę umowną: 

a. w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Pracownię projektową 

zobowiązania, o którym mowa w §1 ust. 1 Umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia                      

o którym mowa w § 6 ust.1  za każde naruszenie zobowiązania.  

b. w przypadku odstąpienia przez Inwestora od umowy na skutek okoliczności, za które ponosi     

     odpowiedzialność Pracownia Projektowa w wysokości 30% ceny umownej określonej w §  

      6 ust.1 umowy. Inwestor ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie przystąpienia    

      przez   Pracownie Projektową do realizacji projektu w terminie 14 dni od daty zawarcia   

       umowy.  

c. Pracownia Projektowa zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji  

w związku z realizacją umowy. 

d. w przypadku zwłoki przez Pracownię Projektową w wykonaniu poszczególnych części 

Projektu określonych w § 1 ust. 1 Umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki,  

2. Inwestorowi przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

§9 

1. Pracownia Projektowa w ramach otrzymanego z tytułu Umowy wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 1 Umowy, przenosi na Inwestora autorskie prawa majątkowe do 

poszczególnych części Projektu oraz Projektu na wszystkich polach eksploatacji znanych w 

chwili zawierania Umowy, tj. w szczególności: 
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a. wprowadzanie do pamięci komputera i sieci Internet, utrwalanie i zwielokrotnianie Projektu 

poprzez wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy części Projektu lub Projektu, w tym 

techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których część Projektu lub Projekt utrwalono poprzez 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. publiczne wykonanie, odtworzenie, wystawienie, wyświetlenie, oraz nadawanie i reemitowanie, 

a także publiczne udostępnianie części Projektu lub Projektu w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

d. tłumaczenia, 

e. dostarczenia oraz przechowywania. 

2.Pracownia Projektowa oświadcza, że przenosi - na Inwestora również własność                               

4  egzemplarzy każdej części Projektu i na nośniku, o których mowa w § 4 ust. 5 Umowy. 

§10 

1.Pracownia Projektowa udziela gwarancji jakości i zapewnia, że wykonany Projekt jest 

kompletny. 

2.Pracownia Projektowa ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Projektu na 

zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 

3.Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z 

okresem rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie. 

4.O zauważonych wadach Zamawiający zawiadamia Jednostkę projektowania niezwłocznie po 

ich wykryciu. 

§11 

Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady o której mowa w §10, może: 

1. Żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Jednostce projektowania odpowiedni termin z 

zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmie naprawy i obniży 

wynagrodzenie w odpowiednim stosunku 

2.Odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny i 

nie da się usunąć w terminie odpowiednim dla Zamawiającego. Za wadę istotną uważa się wadę 

uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości lub w części na potrzeby 
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inwestycji. 

3. Obniżyć wynagrodzenie Jednostce projektowania, w przypadku, gdy wada nie da się 

usunąć w odpowiednim dla Zamawiającego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego.  

4.Zlecić zastępcze wykonanie Projektu na koszt i niebezpieczeństwo Pracowni 

Projektowej. 

§12 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 

prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1. Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1.1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od 

otrzymania wiadomości o powyższych okolicznościach. 

1.2. Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie Pracowni Projektowej. 

1.3. Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Pracowni Projektowej. 

1.4. Pracownia Projektowa nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo  wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

1.5.  Pracownia Projektowa przerwie realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni. 

2. Pracowni Projektowej przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w szczególności jeżeli: 

2.1. Inwestor odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania 

protokołu odbioru robót. 

2.2. Inwestor zawiadomi Pracownię Projektową, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności  nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 

wobec niego. 

3.     Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia, i powinno zawierać uzasadnienie. Odstąpienie od umowy może nastąpić                              

w terminie 30 dni od otrzymania wiadomości o przyczynie odstąpienia. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy Pracownię Projektową oraz Inwestora obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

4.1. W terminie 3 dni od daty odstąpienia od umowy Pracownia Projektowa przy udziale 

Inwestora sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg stanu na 

dzień odstąpienia. 

4.2. Pracownia Projektowa zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

5.  Inwestor w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Pracownia Projektowa  nie 

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 

5.1.  Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia. 

6.    Pracownia Projektowa nie może przelać praw i obowiązków wynikających z Umowy na   

        rzecz jakiejkolwiek osoby trzeciej bez uprzedniej, pisemnej zgody Inwestora. 

 

§13 

1.W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa 

budowlanego i prawa autorskiego. 

2.Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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3.Strony wyznaczają jako koordynatorów wykonania Umowy: 

•ze strony Pracowni Projektowej  

…………………………………………………….. 

•ze strony Inwestora   

P. Tomasz Ortyl,  

P. Renata Gębarowska- Piwnica  

 

4.Ewentualne kwestie sporne wynikłe w związku z wykonaniem Umowy, Strony zgodnie 

poddają pod rozstrzygnięcie właściwego dla siedziby Inwestora Sądu tj. Mielec województwo 

podkarpackie. 

5.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Pracowni 

Projektowej i dwa dla Zamawiającego. 

 

 

Zamawiający:    Pracownia Projektowa: 


