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Załącznik nr 2  

 

 

UMOWA/wzór nr:  …/2017 

 

 

zawarta w dniu ………………….. roku pomiędzy: 

Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, Plac Wolności 13, 

NIP: 749-20-96-439 

w imieniu i na rzecz którego działa: 

Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte w Kędzierzynie-

Koźlu, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Bohaterów Westerplatte 1  

reprezentowany przez:  

Agnieszkę Kossakowską – Dyrektora  

na podstawie upoważnienia Starosty Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,  

zwanym w dalszej treści umowy  „Zamawiającym”, 

a  

………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez : ………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

 

W związku z zakończonym postępowaniem na wykonanie projektu budowlanego 

dotyczącego modernizacji pokoi mieszkalnych w budynku internatu ZSŻŚ przy ul. 

Piramowicza 19 w Kędzierzynie-Koźlu (Zapytanie ofertowe CUW .26.19.2017.AB z dnia 

30.10.2017 roku) strony uzgadniają, co następuje: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na wykonanie 

projektu budowlanego dotyczącego modernizacji pokoi mieszkalnych w budynku 

internatu Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej im. Bohaterów Westerplatte przy                

ul. Piramowicza 19 w Kędzierzynie-Koźlu.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia wg zapytania 

ofertowego z dnia 30 października 2017 roku i przyjmuje je do realizacji bez zastrzeżeń. 

3. Wykonawca wykonana kompletną i wielobranżową dokumentację projektową składającą 

się z: 

a. wykonania opisu technicznego (szkic z opisem)  przebudowy pomieszczeń i instalacji                             

w modernizowanych pokojach mieszkalnych w budynku internatu ZSŻŚ.  

b. wykonania projektu budowlanego wraz z wytycznymi (informacją) BIOZ,                   

w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę – 5 kpl, 

c. wykonania projektów wykonawczych w poszczególnych branżach – 2 kpl, 

d. sporządzenia Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – 1 kpl, 

e. wykonania przedmiaru robót – 1 kpl, 

f. wykonania kosztorysu inwestorskiego na zaplanowane prace remontowe sporządzane 

na podstawie Katalogu Nakładów Rzeczowych, zgodnie z obowiązującymi zasadami 

kosztorysowania z zastosowaniem cen wg wydawnictwa SEKOCENBUD – 1 kpl, 

g. sporządzenia i przekazania dokumentacji w formie elektronicznej na płycie CD – 1 

kpl. 

Do wykonania zadań określonych w pkt 3b-g) wykonawca przystąpi po wcześniejszym 

złożeniu Zamawiającemu opisu technicznego (szkic z opisem), o którym mowa w pkt. 3a) 
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oraz uzyskaniu od Zamawiającego akceptacji opisu technicznego oraz zgody na realizację 

projektu budowlanego zgodnie z przedstawionymi w opisie założeniami. 

 

 

§ 2 

1. Zastosowane w projekcie materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

2. Wykonawca oświadcza, że w cenie zamówienia uwzględnione zostały wszelkie koszty 

dodatkowe, związane z opracowaniem dokumentacji np. opłaty za wydanie warunków, 

uzgodnień, opinii, ekspertyz itp. 

3. Dokumentacja o której mowa w §1 pkt. 3 zostanie przygotowana po wcześniejszym 

przeprowadzeniu inwentaryzacji (wizji lokalnej) obiektu i nieruchomości w zakresie 

niezbędnym do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia jest zobowiązany dokonać na żądanie 

Zamawiającego aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w okresie 36 miesięcy od daty 

sporządzenia kosztorysu. 

5. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia wyjaśnień 

oraz uzgodnień dotyczących dokumentacji projektowej do końca realizacji inwestycji, nie 

dłużej niż w okresie 36 miesięcy po zakończeniu umowy. 

 

 

§ 3 

Termin wykonania zamówienia 

1. Realizacja zamówienia od dnia podpisania umowy do 06 grudnia 2017 roku. 

2. Termin pełnienia nadzoru autorskiego do końca realizacji inwestycji, nie dłużej niż           

w okresie 36 miesięcy po zakończeniu umowy. 

 

 

§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane prawem uprawnienia do realizacji 

przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie                     

z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz.U. 2017.1332 t.j. z dnia 08.06.2017) oraz Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015.1422 t.j. z dnia 

18.09.2015), wykorzystując programy komputerowe, dla których posiada aktualną 

licencję. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wizji lokalnej i sporządzenia koncepcji 

technicznej przebudowy pomieszczeń i instalacji w modernizowanych pokojach 

mieszkalnych w budynku internatu ZSŻŚ w celu określenia zakresu planowanych prac 

remontowych do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

wykonuje przedmiot umowy, jak za działania własne.  

 

 

§ 5 

Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dokumentacji zrealizowanej przez 

Wykonawcę zgodnie z umową. 

2. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonaną dokumentację po 

protokolarnym odbiorze. 
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§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

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

2. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonanie umowy będzie 

obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy dokumentacji w wymaganej liczbie 

egzemplarzy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia, nadzoru autorskiego oraz ryzyko Wykonawcy z tytułu 

niedoszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

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

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

5. Płatności wynagrodzenia określonego w ust. 1 nastąpi, na konto Wykonawcy podane           

w fakturze, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, 

którą Wykonawca może przedłożyć dopiero po podpisaniu przez strony protokołu 

zdawczo – odbiorczego.  

6. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  

7. Sposób wystawiania faktury VAT zgodnie z poniższym wzorem: 

Nabywca:       Odbiorca: 
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski  Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej  

Plac Wolności 13  im. Bohaterów Westerplatte 1 

47-220 Kędzierzyn-Koźle    Ul. Bohaterów Westerplatte 1  

NIP: 749-20-96-439     47-200 Kędzierzyn-Koźle 

 

 

§ 7 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 

2. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za 

każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu wykonania przedmiotu umowy, 

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

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu wezwania do ich 

usunięcia, 

c) za odstąpienie od umowy, przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto 

 

 

§ 8 

Nadzór  

1. Pełnomocnikiem Zamawiającego do współpracy jest: ……………………………………. 

     email : ……………tel. …………………. 

2. Pełnomocnikiem Wykonawcy do współpracy jest:….................................................     

email : ……………tel. ………………….  

 

 

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się               

w pierwszej kolejności do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Wykonawcy. 
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3. Wykonawca ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w formie pisemnej na zgłoszone przez 

Zamawiającego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 

4. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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

stron.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 
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