
Umowa o wykonanie Dokumentacji Projektowej Budynku 

i sprawowanie nadzoru autorskiego 

W dniu ………………. 2023 r. w Warszawie, pomiędzy: 

Warszawską  Spółdzielnią  Mieszkaniową  z  siedzibą  w  Warszawie  (adres:  01-737 Warszawa,  ul.

Elbląska  14),  wpisaną  do  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  dla  m.  st.  Warszawy  rejestru

przedsiębiorców  pod  Nr  KRS  0000074605  (NIP  525-000-64-95),  zwaną  dalej  „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez:

Barbarę Różewską - Prezesa Zarządu,

Mariusza Skrockiego – Zastępcę Prezesa Zarządu,

a

…………………………………... zwanym dalej „Wykonawcą", 

w wyniku rozstrzygnięcia w dniu  31 maja 2023 r. Konkursu architektonicznego na opracowanie Prac

Konkursowych, które zawierały koncepcje budynku mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości

położonej w Warszawie przy ul. Włościańskiej 12, została zawarta Umowa o wykonanie Dokumentacji

Projektowej Budynku i sprawowanie nadzoru autorskiego, o treści następującej: 

§1 
Definicje  

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

1) Konkursie  –  należy  przez  to  rozumieć  Konkurs  architektoniczny  zorganizowany  przez

Zamawiającego  na  opracowanie  Prac  Konkursowych,  które  zawierały  koncepcje  budynku

mieszkalnego wielorodzinnego na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul.  Włościańskiej

12,

2) Koncepcji  – należy przez to rozumieć koncepcję Budynku zawartą w Pracy Konkursowej, którą

Wykonawca,  jako  Uczestnik  Konkursu  zorganizowanego  przez  Zamawiającego,  przekazał

Zamawiającemu i która została uznana przez Sąd Konkursowy za Najlepszą Pracę Konkursową.

Część opisowa Koncepcji stanowi załącznik nr 1 do Umowy,

3) Budynku  - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny  wielorodzinny  z usługami w parterze

oraz  miejscami  postojowymi  w  dwukondygnacyjnej  podziemnej  hali  garażowej,  który  zostanie

wybudowany na nieruchomości przy ul. Włościańskiej 12 w Warszawie,

4) Stronach – należy przez to rozumieć Zamawiającego i Wykonawcę.

§ 2
Koncepcja 

1. Zamawiający oświadcza, że:

a) jego  celem  jest  wybudowanie  Budynku  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej,  która

zostanie opracowana przez Wykonawcę w oparciu o Koncepcję, 

b) jest  wieczystym  użytkownikiem  nieruchomości  gruntowej  na  której  ma  być  wybudowany

Budynek i posiada prawo dysponowania powyższym gruntem, na cele budowlane. 

2. Strony stwierdzają,  że Koncepcja stanowić będzie podstawę do prowadzenia dalszych prac

projektowych.  Zgodnie  z  Koncepcją,  lokale  mieszkalne  i  lokale  użytkowe  usytuowane  w
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Budynku, będą posiadać łącznie ……….. m2 powierzchni użytkowej.

3. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się  przed zawarciem Umowy ze sporządzonymi przez

Zamawiającego „Pokonkursowymi  uwagami  i  zaleceniami”,  stanowiącymi  załącznik  nr  2  do

Umowy  i  stwierdza,  że  nie  naruszają  one  istotnych  rozwiązań  projektowych  przyjętych  w

Koncepcji. 

4. Strony  ustalają,  że  Dokumentacja  Projektowa  przewidywać  będzie  rozwiązania  zawarte  w

„Standardzie Bazowym Budynku”, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy.

5. Wykonawca będzie dążyć do tego, aby Dokumentacja Projektowa, która zostanie przez niego

wykonana  i  sprawowany  przez  Wykonawcę  nadzór  autorski,  umożliwiły  Zamawiającemu

osiągnięcie celu, o którym mowa w ust. 1 punkt a).

§ 3

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy, czyli:

a) opracować  kompleksową,  wielobranżową  Dokumentację  Projektową,  niezbędną  dla

uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę oraz wybudowania Budynku,

b) sprawować nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych na budowie Budynku.

2. Dokumentacja  Projektowa,  niezbędna  dla  wybudowania  Budynku  obejmować  będzie

następujące opracowania projektowe:

a) koncepcję wielobranżową pokonkursową,

b) projekt  budowlany,  wraz  z  wszystkimi  niezbędnymi  uzgodnieniami,  koniecznymi  dla

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

c) projekty przyłączy koniecznych do wybudowania Budynku, rozumianych jako przyłącza do

najbliższych sieci w ul. Włościańskiej w Warszawie,

d) karty lokali, oraz opracowania informacyjne i marketingowe,

e) projekty  wykonawcze  wszystkich  branż  w  formie  odrębnych  opracowań,  które  powinny

uzupełnić i uszczegółowić projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do

sporządzenia  przedmiarów  robót  i  kosztorysów  inwestorskich  oraz  wykonania  robót

budowlanych,

f) przedmiary robót, 

g) kosztorysy  inwestorskie  w  układzie  branżowym,  jako  oddzielne  opracowania  dla

poszczególnych rodzajów robót, 

h) tabele  elementów scalonych,  jako  oddzielne  opracowania  dla  poszczególnych  rodzajów

robót,

i) inne  opracowania,  w  szczególności  dotyczące  sieci,  instalacji,  przyłączy  i  ewentualnych

przekładek, nie zawarte w projektach, o których mowa w punkcie c), jeżeli wykonanie tego

rodzaju opracowań okaże się konieczne dla wybudowania Budynku. W takim przypadku,

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uwzględnienia  niezbędnych  uwarunkowań  w

Dokumentacji  Projektowej,  tj.  wykonania  projektów  dotyczących  rozwiązania

występujących  kolizji,  sieci,  urządzeń,  obiektów  budowlanych,  uzgodnienia  ich  z

właścicielami tych terenów, sieci, urządzeń, obiektów, oraz uzyskania stosowanych w tym
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zakresie opinii, ekspertyz i pozwoleń.

Zakres powyższych opracowań projektowych, wymienionych w punktach a) – h), składających się

na  Dokumentację  Projektową, został  określony  w  Zakresie  Dokumentacji  Projektowej,

stanowiącym załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto:

a) reprezentować   Zamawiającego,  jako  jego  pełnomocnik,  w  postępowaniu  o  uzyskanie

ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę,

b) na  wniosek  Zamawiającego,  udzielać  odpowiedzi  na  pytania  dotyczące  Dokumentacji

Projektowej  podczas  przetargu,  którego  celem  będzie  wyłonienie  generalnego

wykonawcy robót budowlanych Budynku.

4. Wykonawca  zobowiązuje  się  sprawować  nadzór  autorski  nad  wykonywaniem  robót

budowlanych zgodnie z ustawą prawo budowlane, pozwoleniem na budowę oraz Umową, przez

cały  okres  budowy  Budynku.  Sposób  i  zakres  sprawowania  nadzoru  autorskiego  został

określony w Zakresie sprawowania nadzoru autorskiego, stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy.

5. Strony oświadczają, że niezwłocznie po sporządzeniu Protokołu odbioru koncepcji wielobranżowej

pokonkursowej  zawrą  Aneks  do  Umowy,  w  którym określą  zakres  i  zasady  wykonania  przez

Wykonawcę zmian w aranżacji wnętrz lokali mieszkalnych i lokali usługowych.  

§ 4

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a) współdziałanie  z  Wykonawcą  przy  wykonaniu  Przedmiotu  Umowy,  w  tym  udzielanie

niezbędnych  pełnomocnictw  w  celu  prawidłowego  wykonania  Przedmiotu  Umowy,  udział  w

spotkaniach  koordynacyjnych,  o  których  mowa  w  §  5  ust.  2  oraz  udzielanie  na  piśmie

odpowiedzi na pisemne pytania Zamawiającego, o których mowa w § 5 ust.  3, w terminie 7

dni, od dnia otrzymania pytania,

b) sprawdzanie i odbiór Przedmiotu Umowy, 

c) zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, za wykonanie Przedmiotu Umowy.

§ 5

Sposób i terminy opracowania Dokumentacji Projektowej

1. Wykonawca zobowiązuje się opracować Dokumentację Projektową w sposób zgodny z ustawą

prawo  budowlane,  przepisami  techniczno  –  budowlanymi,  z  postanowieniami  miejscowego

planu  zagospodarowania  przestrzennego  osiedla  „Sady  Żoliborskie”,  z  normami,  sztuką

architektoniczną, wiedzą techniczną i w sposób odpowiadający potrzebom Zamawiającego. 

2. Strony, w każdym miesiącu kalendarzowym odbywać będą, w siedzibie Wykonawcy, spotkania

koordynacyjne,  podczas  których  będą  uzgadniać  szczegóły  rozwiązań  projektowych,  które

wprowadzone zostaną do Dokumentacji Projektowej.

3. Niezależnie od uzgodnień poczynionych podczas spotkań koordynacyjnych, o których mowa w

ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest zwracać się do Zamawiającego z pisemnymi pytaniami
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dotyczącymi wyboru rozwiązań projektowych, zmieniających dotychczasowe ustalenia,  które

mogą  być  przez  Wykonawcę  zastosowane  w  Dokumentacji  Projektowej.  Pytania  powinny

zawierać  wariantowe sposoby rozwiązania  zagadnienia  projektowego,  wraz  ze  wskazaniem

konsekwencji kosztowych każdego proponowanego wariantu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest  zapewnić  projektantów posiadających  stosowne uprawnienia,

oraz  uzyskać  wszystkie  wymagane  prawem  zatwierdzenia,  uzgodnienia,  opinie,  decyzje  i

pozwolenia, w szczególności z gestorami mediów.

5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego opracowania projektowe

stanowiące  Dokumentację  Projektową,  skoordynowane  we  wszystkich  branżach,  w

następujących terminach:

a) koncepcję wielobranżową pokonkursową – do dnia 31 lipca 2023 r., 

b) projekt  budowlany  oraz  projekty  przyłączy  –  do  trzech  miesięcy  licząc  od  dnia

sporządzenia Protokołu odbioru koncepcji wielobranżowej pokonkursowej,

c) karty lokali, oraz opracowań informacyjne i marketingowe – do jednego miesiąca, licząc od

dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna,

d) projekty  wykonawcze  wszystkich  branż  w  formie  odrębnych  opracowań  i  ewentualnie

projekty o których mowa w § 3 ust. 2 punkt  i) – do  czterech miesięcy, licząc od dnia, w

którym decyzja o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna,

e) przedmiary  robót,  kosztorysy  inwestorskie  i  tabele  elementów  scalonych  –  do  dwóch

miesięcy,  licząc  od  dnia  sporządzenia  Protokołu  odbioru  projektów  wykonawczych

wszystkich branż.

6. Wykonawca  zapewni  sprawdzenie  wykonanej  Dokumentacji  Projektowej  pod  względem  jej

zgodności  z obowiązującymi przepisami prawa, oraz obowiązującymi normami,  przez osobę

posiadającą odpowiednie uprawnienia.

7. Wykonawca  opracuje  Dokumentację  Projektową  w  sposób  zapewniający  optymalizację

kosztów realizacji  robót  budowlanych,  wynikających  z  rozwiązań  zawartych  w  „Standardzie

Bazowym Budynku”,  który stanowi  załącznik  nr 3 do Umowy oraz użytkowania Budynku po

jego wybudowaniu. 

§ 6

Akceptacja Dokumentacji Projektowej 

1. Opracowania  projektowe  stanowiące  Dokumentację  Projektową,  przekazane  przez

Wykonawcę Zamawiającemu w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz na jednej płycie

CD  (DVD),  w  terminach  określonych  w  §  5  ust.  5,  będą  podlegać  akceptacji  przez

Zamawiającego. 

2. W terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania opracowania projektowego, Zamawiający dokona

sprawdzenia opracowania projektowego i pisemnie zawiadomi Wykonawcę, że:

a) akceptuje opracowanie projektowe bez uwag,  

b) akceptuje opracowanie projektowe pod warunkiem wprowadzenia wskazanych przez niego

zmian, 
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c) odrzuca opracowanie projektowe w wersji zaproponowanej przez Wykonawcę w całości z

uwagi na jego istotną sprzeczność z przepisami prawa, zasadami sztuki architektonicznej i

budowlanej, Umową oraz poczynionymi przez strony uzgodnieniami. 

3. Jeżeli Zamawiający nie udzieli Wykonawcy żadnej odpowiedzi w terminie określonym w ust. 2.

uznaje się że opracowanie projektowe zostało zaakceptowane bez zastrzeżeń. 

4. Jeżeli  Zamawiający  zaakceptuje  opracowanie  projektowe  pod  warunkiem  wprowadzenia

wskazanych  przez  niego  zmian,  Wykonawca  wprowadzi  do  opracowania  projektowego  te

zmiany i przedstawi do ponownej akceptacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Tryb akceptacji określony w ust. 1 – ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Jeżeli  Zamawiający  odrzuci  opracowanie  projektowe  w  całości,  z  uwagi  na  wady  istotne

uniemożliwiające jego realizację, Wykonawca przygotuje nową jego wersję, uwzględniając w

niej zastrzeżenia zgłoszone w przez Zamawiającego i przedstawi do ponownej akceptacji  w

terminie  wyznaczonym  przez  Zamawiającego.  Tryb  akceptacji  określony  w  ust.  1  –  ust.  3

stosuje się odpowiednio. 

6. Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego opracowania projektowego, Wykonawca w terminie

7  dni  od  dnia  otrzymania  zawiadomienia  o  zaakceptowaniu  opracowania  projektowego  lub

upływu terminu,  o  którym mowa  w ust.  2,  wywołującego  skutki,  o  których  mowa  w ust.  3,

dostarczy Zamawiającemu egzemplarze danego opracowania projektowego, w ilości i formach

określonych  w  Zakresie  Dokumentacji  Projektowej,  stanowiącym załącznik  nr  3  do Umowy, z

zastrzeżeniem,  że  w  przypadku  zaakceptowania  danego  opracowania  projektowego  w

kształcie zaproponowanym przez Wykonawcę liczbę egzemplarzy, które ma obowiązek złożyć

Wykonawca, zostanie pomniejszona o złożone wcześniej egzemplarze. 

7. Zaakceptowanie przez Zamawiającego opracowań projektowych według procedury określonej

w niniejszym paragrafie  nie  zwalnia,  ani  nie  ogranicza  Wykonawcy z  odpowiedzialności  za

nienależyte wykonanie Umowy. 

8. Strony ustalają, że: 

a) każdorazowe  przekazanie  opracowań  projektowych,  zostanie  potwierdzone  przez

Zamawiającego i Wykonawcę w Protokole przekazania, 

b) po zaakceptowaniu bez uwag przez Zamawiającego opracowania projektowego zostanie

sporządzony  Protokół  odbioru,  stanowiący  podstawę  do  wystawienia  faktury,  według

zasad określonych w  § 9 ust. 1,

c) po  zaakceptowaniu  i  wykonania  całości  kompletnej  Dokumentacji  Projektowej,  zostanie

sporządzony  Protokół  odbioru  końcowego,  stanowiący  podstawę  do  zwolnienia  części

zabezpieczenia  należytego wykonania umowy,  zgodnie  z zasadami określonymi w § 10

ust. 3 punkt a). 

9. Opracowania projektowe, będące przedmiotem odbioru,  muszą być zaopatrzone w pisemne

oświadczenie  Wykonawcy,  że  zostały  one  wykonane  zgodnie  z  niniejszą  umową,

obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi oraz są w stanie kompletnym z punktu

widzenia celu, któremu mają służyć.

10. Wraz  z  projektem  budowlanym  i  projektami  wykonawczymi,  Wykonawca  złoży  dodatkowo
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pisemne oświadczenie projektanta, oraz osoby sprawdzającej, o którym mowa w art. 20 ust. 2

ustawy Prawo budowlane. 

§ 7

Wynagrodzenie za wykonanie Dokumentacji Projektowej

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentacji Projektowej, zwane w dalszej treści

Umowy  Wynagrodzeniem  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym  i  wynosi  łącznie  ……….  zł

(słownie: ……………………………………………..) netto i zostanie powiększone o podatek VAT

według stawki wynikającej z przepisów prawa. 

2. Wysokość Wynagrodzenia została ustalona na podstawie Oświadczenia Uczestnika  o łącznej

powierzchni  użytkowej  lokali  mieszkalnych  i  usługowych  oraz  o  wysokości  wynagrodzenia,

zawartego  w  Pracy  Konkursowej  Wykonawcy i  uwzględnia  wskazaną  w  Pracy  Konkursowej

łączną powierzchnię użytkową lokali mieszkalnych i lokali usługowych, w Budynku wynoszącą

…………... m2.  W przypadku, gdy łączna powierzchnia użytkowa lokali  mieszkalnych i lokali

usługowych,  wynikająca  z  zatwierdzonego  ostateczną  decyzją  o  pozwoleniu  na  budowę

projektu budowlanego będzie różnić się od powyższej powierzchni,  o więcej niż 2%, strony

Umowy, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się pozwolenia na budowę zawrą Aneks

do  Umowy,  którym  dokonają  proporcjonalnego  zwiększenia,  albo  zmniejszenia

Wynagrodzenia. 

3. Wynagrodzenie  obejmuje  wszelkie  koszty  Wykonawcy  związane  z  wykonaniem przedmiotu

Umowy,  a  w  szczególności  koszty  ekspertyz,  opinii,  decyzji,  pozwoleń,  uzgodnień  i

zatwierdzeń przez uprawnione jednostki i urzędy zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz

wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych. 

4. Wynagrodzenie  nie  obejmuje  wynagrodzenia  za  wykonania  dodatkowych  opracowań

projektowych, wskazanych w § 3 ust.  2 punkt  i).  W przypadku zaistnienia konieczności  ich

wykonania,  Strony  zawrą  aneks  do  Umowy,  którym  ustalą  wysokość  dodatkowego

wynagrodzenia należnego Wykonawcy za te opracowania,  na podstawie co najmniej  trzech

ofert  przedstawionych  przez  podwykonawców opracowań  projektowych,  wskazanych  w  §  3

ust. 2 punkt i).

5. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

6. Wynagrodzenie będzie płatne w następujący sposób: 

a) za koncepcję wielobranżową pokonkursową – ……….. zł (słownie: …………………………)

(netto), co stanowi 10% całego Wynagrodzenia, 

b) za projekt  budowlany wraz z  projektami  przyłączy wskazanymi w § 3 ust.  2 punkt  c)  –

…………….  zł  (słownie:  …………………………………………………………)  (netto),  co

stanowi  35%  całego  Wynagrodzenia,  z  czego  17,5%  płatne  będzie  po  sporządzeniu

Protokołu  odbioru  projektu  budowlanego,  a  17,5%  płatne  będzie  po  doręczeniu

Zamawiającemu ostatecznej  decyzji o pozwoleniu na budowę, 

c) projekty  przyłączy,  o  których  mowa  w  §  3  ust.2  punkt  c)  –  ………..  zł  (słownie:

………………………………………………………………….)  (netto),  co  stanowi  8%  całego
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Wynagrodzenia,

d) za karty lokali oraz opracowania informacyjne i marketingowe – ……………... zł (słownie:

………………………………………………….) (netto), co stanowi 5% całego Wynagrodzenia,

e) za projekty wykonawcze  - ……………….. zł (słownie: ………………………………………...),

co stanowi 37% całego Wynagrodzenia, 

f) za  przedmiary  robót,  kosztorysy  inwestorskie  i  tabele  elementów  scalonych  –  łącznie

………………. zł  (słownie:  ……………………………………………………………) (netto),  co

stanowi 5% całego Wynagrodzenia.

§ 8

Wynagrodzenie za nadzór autorski

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za sprawowanie nadzoru autorskiego, który świadczony będzie

przez okres 24 miesięcy, począwszy od następnego miesiąca, po miesiącu, w którym nastąpi

rozpoczęcie  budowy  Budynku,  zwane  w  dalszej  treści  Umowy  „Wynagrodzeniem NA”  jest

wynagrodzeniem  ryczałtowym  i  wynosi  łącznie  ………...  zł  (słownie:

……………………………………………..) (netto) i zostanie powiększone o podatek VAT według

stawki  wynikającej  z  przepisów  prawa.  Wysokość  Wynagrodzenia  NA  odpowiada  10%

wysokości Wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1. 

2. Wynagrodzenie  NA płatne będzie  w 24 miesięcznych równych ratach,  każda po ………. zł

(słownie: ………………………………….) począwszy od następnego miesiąca, po miesiącu, w

którym nastąpi rozpoczęcie budowy Budynku.

3. W przypadku zawarcia przez Strony Aneksu, o którym mowa w § 7 ust. 2, w którym dokonają

proporcjonalnego  zwiększenia,  albo  zmniejszenia  Wynagrodzenia,  odpowiednio  ulegnie

zmianie również Wynagrodzenie NA.

§ 9

Fakturowanie i rozliczenia 

1. Rozliczenie  Wynagrodzenia,  nastąpi  fakturami  wystawianymi  na  podstawie  Protokołów

odbioru.

2. Rozliczenie  Wynagrodzenia  NA  nastąpi  fakturami  wystawianymi  na  koniec  miesiąca

kalendarzowego,  bez  względu  na  czas,  jaki  Wykonawca  przeznaczył  w  danym  miesiącu

kalendarzowym na sprawowanie nadzoru autorskiego.

3. Faktury  wystawiane  będą  na  Zamawiającego  (NIP  525-000-64-95)  i  dostarczane  do  jego

siedziby. 

4. Wykonawca  oświadcza,  że  jest  podatnikiem  podatku  od  towarów  i  usług  VAT  (NIP

……………..) i jest uprawniony do wystawiania faktur. 

5. Należności  Wykonawcy  z  tytułu  realizacji  Przedmiotu  Umowy  płatne  będą  przelewem  na

rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze, w ciągu 14 dniu, licząc od daty dostarczenia do

siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, według zasad ustalonych w ust. 1 i

w ust. 2.

7



6. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił  swojemu bankowi

przelać na wskazany w fakturze rachunek, określoną kwotę. 

§ 10

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

1. Zabezpieczenie  należytego  wykonania  Umowy  stanowić  będzie  kwota  ……..  zł  (słownie:

………………………………...), zwana dalej Zabezpieczeniem, stanowiąca 10% Wynagrodzenia

(brutto) określonego w § 7 ust. 1.

2. Zabezpieczenie  zostanie  wniesione  poprzez  potrącenie  z  Wynagrodzenia  należnego

Wykonawcy za wykonanie  kolejnych opracowań projektowych,  10% Wynagrodzenia  (brutto)

wskazanego w danej fakturze. 

3. Kwota  Zabezpieczenia  będzie  podlegała  zwrotowi  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy

rachunku bankowego Zamawiającego, na którym będzie ona przechowywana, pomniejszonymi

o  koszty  prowadzenia  rachunku,  prowizji  bankowej  za  przelew  pieniędzy  na  rachunek

Wykonawcy,  po  należytym  wykonaniu  zobowiązań  umownych,  wynikających  z  niniejszej

Umowy:

a) przy czym 70% kwoty Zabezpieczenia,  w ciągu 30 dni,  od dnia  przyjęcia  Dokumentacji

Projektowej przez Zamawiającego, jako należycie wykonanego, tj. odebranego, w formie

Protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w  § 6 ust. 8 punkt c),

b) pozostałe 30% kwoty Zabezpieczenia, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi

za wady Dokumentacji Projektowej. 

4. W ramach Zabezpieczenia, o którym mowa w ust.  1,  ustala się, że 100% wniesionej kwoty

Zabezpieczenia  będzie  stanowiło  Zabezpieczenie  w  okresie  realizacji  Dokumentacji

Projektowej, a 30% przeznaczone będzie na zabezpieczenie ewentualnych roszczeń w okresie

rękojmi. 

5. Po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego i zwolnieniu 70% Zabezpieczenia, Zamawiający

wyrazi zgodę na zastąpienie pozostałych 30% Zabezpieczenia, Gwarancją Ubezpieczeniową

albo Gwarancją Bankową płatną na pierwsze żądanie.  

6. Wysokość  Zabezpieczenia  będzie  podlegać  odpowiednio  zmianie,  jeżeli  w  toku  realizacji

Dokumentacji  Projektowej  Wynagrodzenie  ulegnie  zmianie  z  powodu  częściowego

zaniechania wykonania Dokumentacji Projektowej, o którym mowa w § 12 ust. 1. 

§ 11

Autorskie prawa majątkowe 

1. Wykonawca  przeniesie na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  Dokumentacji

Projektowej, będącej utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim

i prawach pokrewnych, na niżej wymienionych polach eksploatacji: 

a) w  zakresie  utrwalania  i  zwielokrotniania  Dokumentacji  Projektowej,  przy  użyciu  każdej

możliwej techniki, w tym do wytwarzania egzemplarzy techniką drukarską, reprograficzną,

zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub inną techniką, 

b) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji  Projektowej w sposób inny niż określony w
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pkt a), wraz z udzieleniem upoważnienia do wykonywania praw zależnych do dokumentacji

projektowej, oraz prawem zezwalania na wykonywanie praw zależnych do dokumentacji

projektowej, 

c) wykorzystania Dokumentacji Projektowej do realizacji robót budowlanych podczas budowy

Budynku. 

2. Przeniesienie praw autorskich majątkowych do danego opracowania projektowego następuje z

chwilą podpisania protokołu odbioru opracowania projektowego. Wraz z przeniesieniem praw

autorskich majątkowych następuje przeniesienie własności materialnych nośników, na których

dane opracowanie projektowe zostało utrwalone. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do korzystania w celach dokumentacyjnych (archiwizacyjnych),

referencyjnych  i  promocyjnych,  dla  celów  publikacji,  z  utworów  powstałych  w  wyniku

wykonania przez niego Umowy.

4. Wynagrodzenie  za  przeniesienie  autorskich  praw majątkowych,  w  tym praw zależnych  jest

zawarte w Wynagrodzeniu za wykonanie Dokumentacji Projektowej, określonym w § 7 ust. 1. 

§ 12

Rozliczenia pomiędzy Stronami w przypadku rozwiązania, wygaśnięcia, odstąpienia od Umowy

z przyczyn, za które Wykonawca i Zamawiający nie ponoszą odpowiedzialności

1. Strony  mogą  rozwiązać,  albo  odstąpić  od  Umowy  z  przyczyn,  za  które  Zamawiający  i

Wykonawca  nie  ponoszą  odpowiedzialności.  W  szczególności  może  to  nastąpić,  gdy  po

wykonaniu opracowań  wskazanych  w  §  3  ust.  2  pkt  i)  okaże  się,  że  wykonanie  robót

budowlanych  na  podstawie  powyższych  opracowań  projektowych  wiązało  by  się  z

nadmiernymi w ocenie Zamawiającego kosztami. 

2. W  razie  rozwiązania,  albo  odstąpienia  od  Umowy  z  przyczyn,  za  które  Zamawiający  i

Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności:

a) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonane częściowo opracowania projektowe.  Z

czynności  przekazania  zostanie  sporządzony  Protokół  odbioru  wykonanych  częściowo

opracowań projektowych,

b) wysokość  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy  Strony  ustalą  wspólnie  na  podstawie

protokolarnego  zaawansowania  prac,  biorąc  pod  uwagę  rzeczywisty  zakres  prac

wykonanych w stosunku do zakresu prac przewidzianego na dzień zawarcia Umowy oraz

wysokość umówionego Wynagrodzenia,

c) Prawa  autorskie  do  wykonanych  częściowo  opracowań  projektowych  przechodzą  na

Zamawiającego w dniu sporządzenia Protokołu odbioru wykonanych częściowo opracowań

projektowych,

d) Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonany częściowo Przedmiot Umowy

na  zasadach  określonych  w  §  16,  z  zastrzeżeniem,  że  bieg  okresu  rękojmi  za  wady

wykonanej  częściowo  Dokumentacji  Projektowej,  o  którym  mowa  w  §  16  ust.  3,

rozpoczyna się od daty podpisania Protokołu odbioru wykonanych częściowo opracowań

projektowych,
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e) postanowienia  dotyczące  Zabezpieczenia  należytego  wykonania  Umowy  są  ważne

pomimo odstąpienia od Umowy, z zastrzeżeniem, że po określeniu należnego Wykonawcy

Wynagrodzenia,  Zamawiający  zmniejszy  kwotę  Zabezpieczenia  z  uwzględnieniem  jego

procentowej  wysokości  oraz  wysokości  Wynagrodzenia  ustalonego  za  wykonaną  część

Przedmiotu Umowy do dnia odstąpienia. 

§ 13

Odstąpienie od Umowy z winy drugiej Strony

1. Zamawiający  może  podstąpić  od  Umowy  w  całości,  albo  w  części,  ze  skutkiem

natychmiastowym, z winy Wykonawcy, w następujących przypadkach: 

a) ogłoszenia upadłości, albo likwidacji Wykonawcy, 

b) jeżeli opóźnienie w realizacji przez Wykonawcę poszczególnych opracowań projektowych

będzie wynosić powyżej 30 dni,

c) jeżeli Wykonawca nie będzie sprawować nadzoru autorskiego.

2. Wykonawca  może  odstąpić  od  Umowy  w  całości,  albo  w  części,  ze  skutkiem

natychmiastowym, z winy Zamawiającego, w następujących przypadkach:

a) jeżeli Zamawiający pozostaje  w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia wynoszącą powyżej 30

dni,

b) jeżeli  Zamawiający  pozostaje  w  zwłoce  z  realizacją  innych  obowiązków  umownych,

powyżej 30 dni. 

3. Oświadczenie  o  odstąpieniu  od  Umowy  powinno  być  doręczone  drugiej  stronie  w  formie

pisemnej, pod rygorem jego bezskuteczności, po uprzednim pisemnym wezwaniu do usunięcia

podstaw odstąpienia w terminie 14 dni.  

§ 14

Kary umowne i odszkodowanie

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  na  rzecz  Zamawiającego  kar  umownych  w

przypadkach i w wysokościach wskazanych poniżej:

a) z tytułu zwłoki w przekazaniu Zamawiającemu poszczególnych opracowań projektowych,

karę umowną w wysokości 0,25% Wynagrodzenia (brutto), określonego odpowiednio w § 7

ust.  6  punkt  a)  –  punkt  f),  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  w  przekazaniu  danego

opracowania projektowego, licząc od upływu terminów wskazanych w § 5 ust. 5 punkt a) –

punkt e),

b) z  tytułu  zwłoki  we  wprowadzaniu  uwag  Zamawiającego  do  danego  opracowania

projektowego,  zgłaszanych  w  trybie  akceptacji  określonym w  §  6,  w  wysokości  0,25%

Wynagrodzenia (brutto), określonego odpowiednio w § 7 ust. 6 pkt a) – punkt f), za każdy

rozpoczęty dzień zwłoki,  w przekazaniu poprawionego opracowania projektowego, licząc

od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu  na wprowadzenie uwag, zgodnie

z § 6 ust. 4 i ust. 5,

c) z  tytułu  zwłoki  w  dostarczeniu  Zamawiającemu  egzemplarzy  danego  opracowania
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projektowego, w ilości i formach określonych w Zakresie i sposobie wykonania Dokumentacji

Projektowej, stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy, w terminie wskazanym w § 6 ust. 6, w

wysokości 0,25% Wynagrodzenia (brutto), określonego odpowiednio w § 7 ust. 6 pkt a) –

punkt  f),  za  każdy  rozpoczęty  dzień  zwłoki,  w  doręczeniu  danego  opracowania

projektowego,

d) za  każdy  przypadek nie  sprawowania  nadzoru  autorskiego,  karę  umowną w wysokości

500,00 zł (słownie: pięćset złotych), 

e) z  tytułu  odstąpienia  od  Umowy  z  winy  Wykonawcy,  w  wysokości  10% Wynagrodzenia

(brutto) określonego w § 7 ust. 1. 

2. W przypadku niezapłacenia kar umownych, w ciągu 7 dni  od daty otrzymania wezwania do

zapłaty,  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  potrącenia  kar  umownych  z  bieżących

należności  Wykonawcy  lub  ich  pokrycia  z  wniesionego  Zabezpieczenia.  Zapłacenie  lub

potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia prac oraz wykonania innych

postanowień Umowy.

3. Postanowienia  dotyczące  kar  umownych,  nie  wyłączają  prawa  Zamawiającego  do

dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego na zasadach  ogólnych,  jeżeli  wartość  szkody

przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. 

4. Łączna  wysokość  kar  umownych  naliczonych  Wykonawcy  nie  może  przekroczyć  20%

Wynagrodzenia (brutto) określonego w § 7 ust. 1.

5. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty kary umownej Wykonawcy, z tytułu odstąpienia od

Umowy z winy Zamawiającego, w wysokości 10% Wynagrodzenia (brutto) określonego w § 7

ust. 1.

§ 15

Konsekwencje odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy

1. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 13 ust. 1 Zamawiający może:

a) zwrócić Wykonawcy opracowania projektowe odebrane do dnia odstąpienia i zażądać od

Wykonawcy zwrotu Wynagrodzenia wypłaconego do dnia odstąpienia, 

albo

b) odebrać  od  Wykonawcy  wykonane  lub  wykonane  częściowo  opracowania  oraz  ustalić

procentowe  zaawansowanie  częściowo  wykonanych  opracowań  projektowych.  W  takim

przypadku  Wykonawcy  przysługuje  Wynagrodzenie  ustalone  przez  Zamawiającego  w

Protokole  zaawansowania  Dokumentacji  Projektowej,  który  stanowi  podstawę  do

wystawienia przez Wykonawcę faktury za częściowe wykonanie opracowań projektowych i

innych  dokumentów.  Prawa  autorskie,  o  których  mowa  w  §  11  ust.1,  do  wykonanych

częściowo opracowań projektowych i innych dokumentów, przechodzą na Zamawiającego

w dniu podpisania przez Strony Protokołu zaawansowania Dokumentacji Projektowej.

2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt b) Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za

wykonaną  częściowo  Dokumentację  Projektową,  na  zasadach  określonych  w  §  16,  z

zastrzeżeniem,  że  bieg  okresu  rękojmi  za  wady  wykonanej  częściowo  Dokumentacji
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Projektowej,  o  którym mowa  w  §  16  ust.  3,  rozpoczyna  się  od  daty  podpisania  Protokołu

zaawansowania Dokumentacji Projektowej, o którym mowa w ust. 1 pkt b).

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt b), Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa

autorskie  majątkowe również  na  dodatkowym polu  eksploatacji  -  opracowania  przez  osoby

trzecie  kolejnych  opracowań  projektowych  zależnych  w  stosunku  do  objętych  Protokołem

zaawansowania Dokumentacji Projektowej.

4. Postanowienia niniejszego paragrafu są ważne pomimo odstąpienia od Umowy. 

§ 16

Rękojmia 

1. Wykonawca  oświadcza,  że  Dokumentacja  Projektowa  będzie  wolna  od  wad  fizycznych  i

prawnych.

2. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  rękojmi  za  wady  fizyczne  i  prawne  Dokumentacji

Projektowej. 

3. Bieg okresu rękojmi za wady rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego

Dokumentacji  Projektowej.  Uprawnienia  Zamawiającego  z  tytułu  rękojmi  za  Dokumentację

Projektowa  wygasają  w  stosunku  do  Wykonawcy  po  upływie  trzech  lat,  licząc  od  daty

podpisania protokołu końcowego Dokumentacji Projektowej, z zastrzeżeniem, że zakończenie

okresu  rękojmi  nie  może  nastąpić  wcześniej  niż  po  stwierdzeniu  przez  Zamawiającego

usunięcia wad ujawnionych w tym okresie.

4. W przypadku ujawnienia wad Dokumentacji  Projektowej w okresie rękojmi,  Wykonawca jest

zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający

będzie mógł usunąć wady we własnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i

koszt  Wykonawcy.  W  przypadku  nie  wypłacenia  w  wyznaczonym  przez  Zamawiającego

terminie oszacowanych przez Zamawiającego kosztów usunięcia wad, zostaną one pobrane z

Zabezpieczenia  ustalonego na okres  rękojmi.  Jeżeli  koszt  usunięcia  wad przekroczy kwotę

Zabezpieczenia, to zapłatę pozostałych poniesionych kosztów, Zamawiający będzie dochodził

od Wykonawcy na zasadach ogólnych.

6. Skorzystanie  z  uprawnienia  określonego  w  ust.  5  nie  pozbawia  Zamawiającego  prawa  do

naliczenia kar umownych, o których mowa w § 14 ust. 1.

§ 17

Zmiana Umowy

1. W  przypadku  zajścia  jakichkolwiek  okoliczności,  niezależnych  od  Wykonawcy  lub

Zamawiającego,  mających  wpływ  na  przedłużenie  terminu  wykonania  Przedmiotu  Umowy,

strony  zawrą  aneks  do  Umowy,  przewidujący  przesunięcie  terminu  realizacji  Przedmiotu

Umowy, lub poszczególnych jego elementów o okres, odpowiadający okresowi występowania

powyższych okoliczności.

2. W  przypadku  zajścia  jakichkolwiek  okoliczności,  niezależnych  od  Wykonawcy  lub
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Zamawiającego,  mających  wpływ  na  zakres  Przedmiotu  Umowy,  strony  zawrą  aneks  do

Umowy,  przewidujący  zmianę  zakresu  Przedmiotu  Umowy,  lub  poszczególnych  jego

elementów,  oraz  odpowiednio  zmieniający  wysokość  Wynagrodzenia  lub  wysokość

Wynagrodzenia NA.

§ 18

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, wymagają dla swej ważności zawarcia przez Strony

pisemnego aneksu.

2. Następujące Załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:

a) Część opisowa Koncepcji (załącznik nr 1),

b) „Pokonkursowe Uwagi i zalecenia” (załącznik nr 2),

c) „Standard Bazowy Budynku” (załącznik nr 3),

d) Zakres Dokumentacji Projektowej (załącznik nr 4),

e) Zakres sprawowania nadzoru autorskiego (załącznik nr 5).

3. Nie stanowią zmiany Umowy:

a) zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy, 

b) zmiana osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę, 

c) utrata  mocy  lub  zmiana  aktów  prawnych  przywołanych  w  treści  Umowy.  W  takim

przypadku Wykonawca ma obowiązek stosować się do przepisów obowiązujących w chwili

realizowania danego obowiązku umownego.

W przypadku zajścia okoliczności wymienionych w punkt a) i punkt b) zmiany dokonywane są

w drodze  jednostronnego pisemnego oświadczenia  danej  strony  i  wywołują  skutek od  dnia

doręczenia go drugiej stronie. 

4. Wszelkie  zawiadomienia  i  korespondencja  związane  z  Umową  powinny  być  kierowane  na

adresy Zamawiającego i Wykonawcy wskazane na wstępie Umowy.

5. Prawa i  obowiązki  wynikające  z  Umowy nie  mogą być  przenoszone na  osoby trzecie,  bez

pisemnej uprzedniej zgody drugiej strony.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej

ze stron.

Zamawiający Wykonawca

Załączniki nr 2 – nr 5 zostaną przedstawione Wykonawcy po rozstrzygnięciu Konkursu, a ich treść będzie
uwarunkowana m. in. rozwiązaniami projektowymi zawartymi w Koncepcji. 
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