
Wzór umowy 

UMOWA  NR ID.272….2021 

 

 

zawarta w dniu ………….2021r., pomiędzy Gminą Pińczów, NIP 662-176-15-14, REGON 291009840, 

ul. 3 Maja 10,   28-400 Pińczów, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów mgr inż. 

Włodzimierza Baduraka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Mirosławy Wiśniewskiej, 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Niniejszą umowę zawarto dla zamówienia poniżej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz 2019 z późn. zm.). 

 

§ 1.  

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej 

do zadania: „Przebudowa drogi w miejscowości Grochowiska”; 

1) Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej do zadania: „Przebudowa 

drogi w miejscowości Grochowiska”, w tym zaprojektowanie przebudowy odcinka drogi 

gminnej (dł. ok. 75m), na terenie kolejowym – w obszarze przejazdu kolejowego (dz. o nr 

ewid. gruntów 498/1 w  obr. 12 Grochowiska, własność Skarb Państwa, użytkowanie 

wieczyste Polskie Koleje Państwowe S.A.); 

2. Wykaz elementów opracowania: 
1) Dokumentację do zgłoszenia robót budowlanych (4 egz.); 
2) Przedmiar robót i kosztorys inwestorski, po 2 egz.; 
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w 2 egz.; 
4) Wszystkie elementy opracowań projektowych w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD; 

 

§ 2.  

Obowiązki Zamawiającego 

1. Przekazanie niezbędnych danych i materiałów pomocnych w wykonaniu opracowania, a będących 

w posiadaniu Zamawiającego. 

2. Dokonanie terminowej zapłaty wynagrodzenia. 

 

§ 3. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania prac objętych niniejszą umową. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania opracowania z najwyższą starannością. 

3. Opracowania powinny: 

1) być kompletne z punktu widzenia celu któremu mają służyć, 

2) zawierać rozwiązania zgodne z najnowszą wiedzą techniczną, 

3) zawierać wszystkie wymagane prawem opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia, 

4) przewidywać zastosowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu, 

5) zachowywać zgodność z obowiązującymi przepisami, 
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4. W ramach wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji Wykonawca łącznie z przekazaną 

dokumentacją, przenosi na rzecz Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do dokumentacji 

projektowej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnego powielania projektów, jako dokumentów 

przetargowych. 

 

§ 4. 

Termin realizacji 

1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 28.02.2022r.; 

2. Termin, o którym mowa w ust.1 może ulec przesunięciu tylko w uzasadnionych i odpowiednio 

udokumentowanych przypadkach niezawinionych przez Wykonawcę. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w ust.2, strony ustalą nowy termin 

zakończenia robót w drodze pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

4. W przypadku, gdy wykonana praca nie spełnia wymagań stawianych tego typu opracowaniom, 

Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na dokonanie poprawek. Nie 

zwalnia to jednak Wykonawcy z postanowień § 7 umowy. 

 

§ 5. 

Cena i płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości  

……………….. zł netto plus należny podatek VAT w wys. 23 %, tj. ……………….. brutto (słownie: 

……………………………………………………………………………………………..); 

2. Cena określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy i nie 

może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy zostanie zrealizowana na podstawie 

faktury, wystawionej przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od daty jej doręczenia 

Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy nr …………………………….…………………………………..  

4. Podstawę wystawienia faktury będzie stanowić protokół odbioru końcowego dokumentacji 

projektowej, podpisany przez przedstawicieli obu stron umowy. 

5. Do odbioru końcowego Wykonawca przedłoży kompletne opracowanie projektowe oraz 

oświadczenie, że jest ono wykonane zgodnie z umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, 

normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

6. Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla 

Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności: 

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy 

za pośrednictwem metody podzielonej płatności (ang. split payment) przewidzianego 

w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług. 

2) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w Umowie:  

a) jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, 

o którym mowa powyżej, 

b) jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 

1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w 

ustawie o podatku od towarów i usług. 

3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spełnia warunków określonych pkt.2, 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek 

braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, 
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nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / 

odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 

§ 6 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy. Termin 

gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy licząc od daty  odbioru końcowego. 

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad 

w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o występujących 

wadach. 

3. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 2, Zamawiający 

jest uprawniony do usunięcia wad we własnym zakresie (zlecenia innemu Podmiotowi) na koszt 

Wykonawcy. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego 

w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 

10 % wartości wynagrodzenia umownego; 

b) za każdy dzień zwłoki w terminie zakończenia prac – w wysokości 0,1 % wartości umownego 

wynagrodzenia; 

c) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze – 0,1 % wartości umownego 

wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia. 

 

§ 8 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie za wady w budowie i poniesione przez niego 

koszty, jeśli wada powstała na skutek błędu w projekcie. 

 

§ 9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 11 

Wszelkie spory wynikające na tle wykonania postanowień niniejszej umowy będą przedmiotem 

negocjacji obu stron, w przypadku braku możliwości porozumienia rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

§ 16 

Integralną część niniejszej umowy stanowi Oferta wykonawcy. 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 


