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WZÓR UMOWY 

 

UMOWA NR  ………………… 

 

Powiat Toruński  ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń NIP: 956 20 86 885 

reprezentowany przez 

Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128,  

87-162 Lubicz,  w osobie Dyrektora mgr Zbigniewa Piotrowskiego przy kontrasygnacie głównego 

księgowego 

a 

……………………………………, reprezentowany przez: ………………………….., 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

w wyniku dokonania wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

(ZS.KG.334.1.2018.MR) prowadzonego w trybie rozeznania rynku(Zapytanie ofertowe  

nr 1/ZO/R/2018) określonym w Instrukcji Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego  

i Jednostek Organizacyjnych Powiatu Toruńskiego stanowiącej załącznik do uchwały Zarządu 

Powiatu nr 418/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku, zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: wykonanie wielobranżowego 

projektu budowlanego, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę dla 

zadania „Modernizacja warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Gronowie w celu utworzenia i doposażenia pracowni agrotroniki” na pracownie nauki zawodu.  

2. Zamawiana dokumentacja budowlana zawierać będzie: 

1) wielobranżowy projekt budowlany z branżami: architektoniczną, konstrukcyjną, sanitarną, 

elektryczną, teletechniczną wraz z  wersją elektroniczną (wszystkie branże) w formacie pdf i dwg, 

2) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (wraz z wersją elektroniczną  

w formatach: PDF i  word), 

3) specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych(wszystkie branże wraz  

z wersją elektroniczną w formatach: PDF i  word), 

4) kosztorys inwestorski (wraz z wersją elektroniczną w formatach: PDF i rds), 

5) przedmiar robót (wraz z wersją elektroniczną w formatach: PDF i rds). 

 

§ 2 

1. Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszelkie  wymagane prawem uzgodnienia, opinie 

konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. 

2. Wykonawca będzie sprawował nadzór autorski na budowie w ramach niniejszej umowy. 

3. Wykonawca  będzie uczestniczył w procedurach administracyjnych i formalnych bez zbędnej 

zwłoki. 
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4. Wykonawca zapewnia, że prace będą wykonywane przez osoby posiadających przewidziane 

prawem uprawnienia, wiedzę i doświadczenie oraz gwarantującymi terminowe i zgodne  

z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa  

i normami wykonanie przedmiotu oferty. 

 

§ 3 

1. Do wszystkich robót należy projektować materiały o dobrym standardzie. Wszystkie materiały  

i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone parametry. Opracowany projekt 

musi uzyskać pozytywną pisemną akceptację Zamawiającego przed złożeniem dokumentacji  

z wnioskiem o pozwolenie na budowę. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami,  

w szczególności: 

1) spełniać wszystkie warunki określone w np. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2013.1409, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra  Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2012.462, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym 

(Dz.U. nr 130, poz. 1389) oraz ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), z tym, że do opracowania kosztorysu 

inwestorskiego Wykonawca stosować będzie średnie ceny jednostkowe robót określone na 

podstawie danych rynku lokalnego oraz czynniki cenotwórcze określone w aktualnej w okresie 

sporządzania informacji w systemie Sekocenbud, 

2) posiadać komplet uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi, a także 

uzgodnienie z Zamawiającym całości zaprojektowanych rozwiązań, 

3) zawierać wszystkie niezbędne opinie, oceny, badania, ekspertyzy, rozwiązania ewentualnych 

kolizji i inne niezbędne do prawidłowej realizacji prac projektowych i zapewniać możliwość 

wykonania robót i oddania obiektu do użytkowania. 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do dnia: 30 marca 2018 r. 

2. Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawami autorskimi. Autorskie prawa majątkowe do 

dokumentacji opisanej w § 1 nabywa Zamawiający z dniem podpisania protokołu zdawczo-

odbiorczego. 

3. Odbiór prac projektowych na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i pisemnego 

oświadczenia Wykonawcy że -  przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami oraz normami i został wykonany w stanie kompletnym z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

§ 5 
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Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertą wykonawcy, wynosi: 

 

…………………………….. zł netto, kwota podatku VAT …………………………….. 

 

…………………………….. zł brutto (słownie: …………………………………. złotych brutto) 

 

§ 6 

1. Zamawiający wypłaci 80 % wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace projektowe, na 

podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego i pisemnego oświadczenia Wykonawcy  

w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

2. Zamawiający wypłaci 20 % wynagrodzenia po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na 

budowę/roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury. 

3. Zamawiający oświadcza, że niezwłocznie po otrzymaniu kompletnej dokumentacji budowlanej od 

Wykonawcy, złoży wniosek o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę/roboty budowlane. 

4. Faktura za zrealizowanie przedmiotu umowy powinna być wystawiona według wzoru:  

NABYWCA: Powiat Toruński, ul. Towarowa 4-6, 87-100 Toruń, NIP: 956 20 86 885 

ODBIORCA: Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie, Gronowo 128. 

5. Płatności dokonywane będą na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy. 

 

§ 7 

W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 

wykonaniu, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, termin wykonania prac ulega 

przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia rozpoczęcia prac. 

 

§ 8 

1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu umowy, Zamawiającemu przysługuje 

prawo zastosowania kar umownych za opóźnienie – w wysokości 1 % wartości umowy za każdy 

dzień opóźnienia. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada 

Wykonawca, to Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25 % wartości 

umowy. 

3. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo odmowy 

wypłaty całości lub części umownej kwoty. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiada 

Zamawiający, to Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 25 % wartości 

umowy. 

§ 9 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego 

postępowania w następujących przypadkach: 

1) Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca  

w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 
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warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 

2) zmiana stosunków umowy będzie miała charakter nadzwyczajny, obiektywny, niezależny od 

stron umowy (np.: różnego rodzaju klęski żywiołowe, strajk generalny). 

§ 10 

1. W razie zaistnienia 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 tych 

okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 11 

1. Wszelkie zmiany do umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa zostaje zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

Wykonawcy i Zamawiającego.  

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy prawa 

polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych 

 

§ 12 

Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd 

powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

Zamawiający:         Wykonawca: 

 

 

 

 


