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Umowa Nr AO.273…………2017 

 

 

Zawarta w dniu ………………. 2017 r. w Krapkowicach pomiędzy: 

Powiatem Krapkowickim z siedzibą w Krapkowicach przy ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, 

NIP 199-01-11-672, REGON 531412533, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego 

występują: 

1. Maciej Sonik – Starosta Krapkowicki 

2. Sabina Gorzkulla – Wicestarosta Krapkowicki 

zwanym w treści umowy „Zamawiającym” 

a  

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy bez stosowania ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) stosownie 

do art. 4 pkt 8 tej ustawy, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy 

określony w § 2. 

§ 2 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej (zwanej w dalszej części jako 

dokumentacja) dla zadania realizowanego w ramach projektu pn. ,,Wsparcie kształcenia 

zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” polegającego na sporządzeniu dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej na remont przestrzeni komunikacyjnej 2 piętra budynku Zespołu 

Szkół im. J. Pawła II w Zdzieszowicach.  

2. W skład przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 1 z uwzględnieniem branży 

elektrycznej wchodzą: 

1) Inwentaryzacja  przestrzeni komunikacyjnej – 2 egz. 

2) Opis prac remontowych – 2 egz. 

3) Projekt modernizacji instalacji elektrycznej - 2 egz. 

4) Kosztorys inwestorski - 2 egz. 

5) Przedmiary robót - 2 egz. 

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 2 egz. 

7) Wersja elektroniczna projektu na nośniku CD – 1 egz. 

 

§ 3 

1. Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 17 marca 2017 roku.  

2. Przedmiot umowy przekazany zostanie Zamawiającemu w całości w terminie, o którym mowa 

w ust. 1. 

3. Za termin realizacji przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru 

przez Zamawiającego kompletu dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 2. 

4. Osobami upoważnionymi do odbioru przedmiotu umowy i sporządzenia protokołu odbioru  
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w imieniu Zamawiającego jest Pani Iwona Jagoda – Jamioł  Dyrektor Wydziału Rozwoju  

i Współpracy lub Pani Aneta Mielczarczyk Inspektor w Wydziale Rozwoju i Współpracy. Każdy  

z upoważnionych może dokonać odbioru przedmiotu umowy samodzielnie. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem najwyższej wymaganej staranności, zasadami 

współczesnej wiedzy ekonomicznej i technicznej, obowiązującymi w tym zakresie normami 

i przepisami, 

2) uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt ewentualnych materiałów niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy,  

3) przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wykonanej przez Wykonawcę 

w wersji papierowej i elektronicznej w ilości egzemplarzy wskazanych w § 2 ust. 2. 

4) stałej współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy, 

5) wykonania prac stanowiących przedmiot umowy przez personel posiadający odpowiednie 

kwalifikacje, 

6) informowania Zamawiającego na piśmie o wszelkich okolicznościach mających wpływ 

na wykonanie przedmiotu umowy, 

7) terminowego dokonania wszelkich ewentualnych zmian w dokumentacji stosownie 

do wskazań właściwych w sprawie organów oraz potrzeb Zamawiającego, w tym także 

w trakcie realizacji zadania, 

8) niezwłocznego udzielania merytorycznych odpowiedzi na zapytania Wykonawców w toku 

postępowania przetargowego na wykonawstwo robót objętych opracowaną dokumentacją, 

w terminie nie dłuższym niż 2 dni od powzięcia informacji od Zamawiającego, 

9) zapewnienia szczegółowej koordynacji między poszczególnymi branżami w trakcie 

realizowania przedmiotu umowy. 

§ 5 

1. Miejscem odbioru przedmiotu umowy jest siedziba Zamawiającego. 

2. Przekazania należy dokonać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach tj. 7:30 - 15:30. 

3. Zamawiający zobowiązuje się odebrać przedmiot umowy niezwłocznie po przekazaniu go przez 

Wykonawcę. 

4. Zamawiający jest uprawniony do przedłożenia w formie pisemnej zastrzeżeń co do przedmiotu 

umowy w terminie 14 dni licząc od daty jego przekazania. Brak zastrzeżeń w powyższym terminie 

uważa się za protokolarny odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

5. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od otrzymania zastrzeżeń do ich uwzględnienia 

i przedłożenia Zamawiającemu zweryfikowanej dokumentacji. W tym przypadku za protokolarny 

odbiór przedmiotu uważa się datę wpływu zweryfikowanej dokumentacji.  

6. Nieuwzględnienie zastrzeżeń w terminie może skutkować rozwiązaniem umowy w trybie 

natychmiastowym bez prawa do wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2 pkt 2. 

§ 6 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy w wysokości 

……………………….. zł netto (słownie: ……………………………………….. złotych …/100) plus podatek VAT 
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23 % tj. ……………… zł (słownie: ………………………………………… złotych 00/100) co łącznie daje kwotę 

brutto ……………………………… zł (słownie: …………………………….złotych 00/100).  

2. Wykonawcę obowiązuje realizacja zamówienia według ceny ofertowej, niezmiennej do końca 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Z wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca pokryje wszelkie koszty jakie poniósł 

w związku z wykonaniem przedmiotu umowy, w szczególności opłaty niezbędne do wykonania 

przedmiotu umowy, w tym koszty ewentualnych uzgodnień oraz koszty związane z dokonaniem 

zmian w dokumentacji stosownie do wskazań właściwych organów lub potrzeb Zamawiającego. 

4. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany łącznego wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, płatne będzie przez 

Zamawiającego w oparciu o fakturę Wykonawcy wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru, 

o którym mowa w § 3 ust. 3. 

6. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury ze stawką VAT obowiązującą w dniu jej wystawienia, przelewem 

na konto wskazane w fakturze. 

7. Za dzień zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego płatnika. 

8. Faktura wystawiona bezzasadnie zostanie zwrócona Wykonawcy. 

§ 7 

1. Wykonawca oświadcza, że po wykonaniu będą przysługiwać mu pełne prawa autorskie do 

przedmiotu umowy oraz, że nie narusza on praw osób trzecich.  

2. Wykonawca oświadcza, że z chwilą zapłaty wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 i w jego 

ramach przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy, o którym 

mowa w § 2 ust. 2 oraz jego opracowań, na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania dokumentacji, wytwarzanie każdą możliwą 

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

cyfrową, wykonywania odbitek itp., 

2) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji poprzez publiczne udostępnianie, 

w szczególności przy prezentacji i utrwalaniu na nośnikach elektronicznych, publikacji 

w takich formach wydawniczych jak książki, albumy, broszury, a także wystawianie, 

wyświetlanie, odtworzenie, nadawanie i remitowanie w każdej możliwej formie 

urzeczywistniania (w tym także w postaci makiet), 

3) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których opracowanie utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu poprzez użyczenie oryginału lub egzemplarzy, 

4) w zakresie rozpowszechniania opracowania w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 

wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie 

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

wybranym, 

5) prawo do łączenia przedmiotu umowy w całości lub w jego części z innymi dziełami, prawo 

opracowania poprzez dodanie różnych elementów, prawo zmiany wyglądu graficznego 

i technicznego, prawo korekty językowej lub stylistycznej - także w zakresie wytwarzania 

techniką drukarską i techniką cyfrową, 

6) prawo do tłumaczeń na języki obce. 
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§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dokumentację określoną w § 2 ust. 2 gwarancji i rękojmi. 

2. Okres gwarancji i rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty protokolarnego potwierdzenia 

prawidłowości i kompletności wykonania dokumentacji i kończy swój bieg po upływie 5 lat od 

odbioru końcowego robót wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem 

niniejszej umowy. 

3. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego niezwłocznie za pomocą poczty 

elektronicznej na adres …………………………………  

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń także po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli wniósł 

reklamację przed upływem tego terminu.  

5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad w przedmiocie umowy, jeżeli przyczyny wady 

leżały po jego stronie. 

6. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o okres usunięcia zaistniałych wad. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmian bądź uzupełnień oraz poprawek 

dokumentacji, jeżeli dokumentacja będzie zawierać wady, błędy, braki czy inne nieprawidłowości 

– niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego w ramach całego wynagrodzenia umownego ustalonego w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy. W przypadku braku możliwości wykonania naprawy lub uzupełnienia w powyższym 

terminie, dłuższy termin wymaga uzgodnienia z Zamawiającym i uzyskania jego akceptacji. 

Powyższe dotyczy również wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi. 

§ 9 

1. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się w razie stwierdzenia w toku odbioru  

oraz w okresie rękojmi i gwarancji wad w dokumentacji. 

2. Zamawiający, który otrzyma wadliwą dokumentację projektową może: 

1) odpowiednio obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, gdy wady nie mają charakteru istotnego 

i nie dadzą się usunąć,  

2) jeżeli wady mają charakter istotny, a Wykonawca odmawia ich usunięcia w wyznaczonym 

terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu projektantowi, a kosztami obciążyć 

Wykonawcę. 

3. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej 

w całości lub w części na potrzeby realizacji zadania. 

§ 10 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek 

wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielanych w ramach nadzoru autorskiego, 

co będzie skutkowało nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami 

i przepisami techniczno-budowlanymi. 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % ceny 

brutto określonej w § 6 ust. 1 w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron 

z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w szczególności w przypadku 

wskazanym w § 5 ust. 6. 

2. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości: 
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1) 0,2 % ceny brutto określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy, 

2) 10 % ceny brutto określonej w § 6 ust. 1, za zgłoszenie do odbioru przedmiotu umowy 

z wadami, 

3) 0,5 % ceny brutto określonej w § 6 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad 

przedmiotu umowy przy odbiorze lub w okresie o którym mowa w § 8 ust. 2, liczonej od 

wyznaczonego terminu usunięcia wad. 

3. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % ceny brutto 

określonej w § 6 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Zamawiający, z zastrzeżeniem § 13. 

4. Zamawiającemu służy prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary 

umownej. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia kar umownych w terminie 3 dni od otrzymania 

pisemnego wezwania od Zamawiającego przy czym za dochowanie formy pisemnej strony 

uważają także przesłanie wezwania zgodnie z § 8 ust. 3. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia  

bez odrębnych wezwań i powiadomień. 

§ 12 

1. Osobami upoważnionymi do reprezentowania w związku z zawartą umową są: 

1) po stronie Zamawiającego: Iwona Jagoda - Jamioł, 

2) po stronie Wykonawcy: ……………………. 

2. Korespondencja pomiędzy stronami powinna odbywać się poprzez osoby uprawnione 

do reprezentacji, w formie pisemnej. 

§ 13 

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, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. 

2. W wypadku o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego 

mu z tytułu prawidłowego wykonania części umowy. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy także w następujących przypadkach:  

1) nie podjęcia przez Wykonawcę wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy 

lub przerwania ich wykonywania,  

2) wykonywania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy  

w sposób nienależyty, pomimo jednokrotnego wezwania do poprawy w wykonywaniu tych 

obowiązków, 

3) likwidacji działalności Wykonawcy, 

4) opóźnienia w terminie wykonywania przedmiotu umowy, 

5) złożenia wniosku o ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy,  

6) wszczęcia postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego w stosunku do Wykonawcy, 

7) innego rażącego naruszenia warunków umowy w tym w szczególności niewykonania przez 

Wykonawcę obowiązków określonych w umowie.   

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie  

za prawidłowo wykonaną i potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy. 



 

www.mapadotacji.gov.pl 

Projekt  Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020, 

 Oś priorytetowa 10 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Działanie 10.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej,  

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

 

5. Umowa może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron. 

§ 14 

Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy 

dla Zamawiającego. 

§ 15 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności. 

§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, 

prawa autorskiego i prawa budowlanego oraz przepisy wykonawcze obowiązujące w tym zakresie. 

§ 17 

Wykonawca nie ma prawa cesji wierzytelności wynikających z tej umowy na rzecz osób trzecich 

bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

§ 18 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 
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