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UMOWA nr …………. 

zawarta w Gdańsku  dnia …………. 2021 roku pomiędzy : 

 

Towarzystwo Pomocy im św Brata Alberta Koło Gdańskie;  

80-690 Gdańsk ul. Przegalińska 135; 

KRS 0000106330; NIP 583-25-44-983; Regon 192761968 

reprezentowaną przez: 

……………………………………………. 

……………………………………………..,  

zwaną w treści umowy Zamawiającym, 

a   

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

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

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

reprezentowaną przez: 

……………………………………………. 

……………………………………………..,  

 (wpisać w umowie nr KRS, PESEL w zależności od formy prowadzonej działalności przez 

Wykonawcę) 

zwanym w treści umowy Wykonawcą,  

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia nr 1/KG/2021 przeprowadzonego w trybie 

przetargu cywilnego na wykonanie zamówienia: Zaprojektuj i zbuduj - Kompleksowa usługa 

zaprojektowania i wykonania budynku zbiorowego zamieszkania (schronisko dla 

bezdomnych) wraz z zagospodarowaniem terenu” została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest: 

a. wykonanie projektu budowlanego składającej się z projektu architektonicznego, 

technicznego i projektu zagospodarowania przestrzennego działki zgodnie z koncepcją 

Zamawiającego przedstawioną w załączniku graficznym nr 1 do umowy, spełniającego 

wymagania określone w warunkach przetargu oraz szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, 

b. uzyskanie decyzji organu administracyjno- budowlanego zatwierdzającej nowy projekt 

budowlany i pozwalającej na rozpoczęcie prac budowlanych. 

2. Zakres dokumentacji projektowej  obejmuje w szczególności:  

a) wielobranżowe projekty budowlane wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, dla 

których uzyskane zostanie pozwolenie na budowę,  
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§ 2 

1. Strony ustalają, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy od 

podpisania niniejszej Umowy 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień podpisania protokołu końcowego.  

3. Wraz z podpisaniem protokołu końcowego Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 

dokumentację projektową, decyzję organu administracyjno-budowlanego zatwierdzającą projekt 

budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę (nieprawomocna, nieostateczną).  

4. Wykonawca uprzedzi pisemnie o każdym zagrożeniu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy, spowodowanym niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków przez 

Zamawiającego.  

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentami przedstawionymi 

przez Zamawiającego oraz aktualną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami i normami oraz 

w zakresie, terminach i na zasadach określonych w niniejszej umowie, pod nadzorem osoby 

uprawnionej do ich wykonania. 

 

§ 4 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. przekazanie Wykonawcy koncepcji budowy obiektu przed rozpoczęciem prac projektowych; 

2. współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy; 

3. ustalenie terminu odbioru przedmiotu umowy po wcześniejszym pisemnym zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia robót; 

4. powołanie komisji odbioru wykonanych robót oraz zawiadomienie uczestników odbioru 

o wyznaczonym terminie i miejscu spotkania, 

5. zapłata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie i odebrane prace. 

 

§ 5 

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1. zapewnienie kadry do wykonania przedmiotu umowy z wymaganymi prawem uprawnieniami; 

2. współdziałanie z Zamawiającym w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu 

umowy; 

3. opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu dokumentacji projektowej, 

o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. Dokumentacja projektowa winna być 

sporządzona według następujących zasad: 

a) sporządzona w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką 

budowlaną oraz opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, 

b) Wykonawca ma obowiązek uzgodnić projekt budowlany z rzeczoznawcami odpowiednich 

służb, 

c) dokumentacja powinna być sprawdzona przez osoby posiadające wymagane uprawnienia. 

Każdy egzemplarz musi być podpisany przez projektanta, 

d) Informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń powinny określać przedmiot umowy w sposób zgodny z przepisami 

prawa. 
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4. przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej - 5 egzemplarzy w wersji papierowej 

i 1 w wersji elektronicznej; 

Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do przedłożonej dokumentacji w terminie 7 dni od jej 

otrzymania. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego i przekazać 

ostateczną wersję dokumentacji w terminie 5 dni od otrzymania uwag. 

5. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę; 

 

§ 6 

1. Wykonawca oświadcza, że będą mu przysługiwać wyłączne i nieograniczone prawami osób 

trzecich autorskie prawa majątkowe do wszelkich materiałów i wyników prac, o których mowa 

w umowie, wykonanych i dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę, które mogą 

stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Wykonawca oświadcza, że nie udzielił, jak też nie udzieli żadnych licencji na korzystanie z 

dzieła stanowiącego przedmiot umowy podmiotom innym niż Zamawiający lub podmioty przez 

niego wskazane. 

3. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania przez 

Zamawiającego z utworu, Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko 

wszelkich działań prawnych zapewniających należytą ochronę Zamawiającego przed 

roszczeniami osób trzecich, jak również zrekompensować Zamawiającemu wszelkie koszty, 

jakie zobowiązany on będzie ponieść w związku z dochodzeniem roszczeń z zakresu prawa 

autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z korzystaniem przez Zamawiającego 

z utworu.  

4. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §9 

ust. 1 umowy bez odrębnego oświadczenia, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do utworów powstałych w ramach realizacji umowy, w tym do wszelkich projektów. 

Autorskie prawa majątkowe przechodzą na Zamawiającego z chwilą przekazania danego utworu. 

5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 5 następuje bez ograniczenia co do terminu, czasu, 

terytorium, liczby egzemplarzy na wszelkich polach eksploatacji, w tym: 

a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek 

środkami i w jakiejkolwiek formie, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania i przechowywania przedmiotu umowy niezbędne jest jego 

zwielokrotnianie dla realizacji funkcji, jakie przedmiot umowy ma spełniać, 

b) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu bądź 

jakiekolwiek inne zmiany), 

c) utrwalanie w jakiejkolwiek formie i postaci, 

d) kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, 

e) rozpowszechnianie utworu w jakiejkolwiek formie i postaci, 

f) wykorzystywanie w utworach audiowizualnych i multimedialnych, 

g) publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie, 

h) wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy, 

i) wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w internecie, 

j) wystawianie, 

k) wyświetlanie, 

l) wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych w postaci oryginalnej lub 

w postaci fragmentów, opracowań. 
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6. W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca z chwilą przekazania Zamawiającemu 

nośnika z utrwalonym utworem wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

każdorazowego utworu wydanego w ramach umowy, na tożsamych polach eksploatacji jak przy 

przeniesieniu praw. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na ingerencję w integralność utworów przez Zamawiającego lub 

osoby przez niego wskazane. 

 

§ 7 

1. Nadzór nad realizacją niniejszej umowy sprawować będą 

a) z ramienia Zamawiającego: 

…………………....……, tel. …………………………. 

b) z ramienia Wykonawcy: 

projektant w specjalności architektonicznej - ……………………………….………....……, 

tel. ……………...………….. 

projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - 

……………….……………………..., tel. ………………………………… 

projektant w specjalności instalacji gazowej - ……………………………….……....……, 

tel. ……………...………….. 

projektant w specjalności instalacyjnej sanitarnej - ………………….……………………..., 

tel. ………………………………… 

projektant w specjalności instalacyjnej elektrycznej - ……………….……………………..., 

tel. ………………………………… 

2. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych powyżej jedynie za uprzednią pisemną 

zgodą Zamawiającego. Osoby zmieniające muszą posiadać uprawnienia stosowne do 

wykonywanych czynności i spełniać wymagania Zamawiającego określone w Warunkach 

przetargu. 

3. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wymienionych w ust. 1 lit. b) , jeżeli 

uzna, że nie wykonują oni swoich obowiązków wynikających z umowy bądź wykonują je 

nienależycie. 

 

§ 8 

1. Odbiór dokumentacji projektowej: Wykonawca w zakresie prac projektowych zobowiązuje się 

do wykonania zgodnie z zaleceniami Zamawiającego i wszystkimi wymaganiami 

przewidzianymi w umowie i w dokumentach stanowiących jej integralną część, zasadami 

wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z normami 

obowiązującymi dla przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne 

kwalifikacje do wykonania dokumentacji projektowej. Dokumentacja projektowa ma być 

wykonana tak, aby umożliwiała realizację wykonania robót budowlanych. 

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

będzie protokół odbioru dokumentacji projektowej podpisany przez Zamawiającego oraz 

Wykonawcę. W przypadku braku zastrzeżeń do przedłożonej dokumentacji projektowej 

Zamawiający dokona jej odbioru w terminie 5 dni od dnia jej otrzymania. 

3. Wraz z dokumentacja projektową przekazaniu podlegają wszelkie uzgodnienia, decyzje, , 

uzyskany w związku z ubieganiem się o uzyskanie decyzji zatwierdzającej zmianę projektu, 

oraz ostateczna decyzja zatwierdzająca dokonane zmiany projektu budowlanego. Zamawiający 
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nie może odmówić podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej, jeżeli 

którakolwiek z ww. decyzji lub uzgodnień nie zostanie wydana z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę. 

 

§ 9 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem 

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

…………………………………………………………………..……złotych) brutto. 

2. Na wynagrodzenie składa się całość kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszej 

umowy, w tym opłaty administracyjne. 

3. Wynagrodzenie pozostanie niezmienne przez cały czas realizacji umowy. 

4. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu umowy, w tym także koszty nie ujęte w programach funkcjonalno-

użytkowych, a bez których nie można wykonać przedmiotu umowy,  

5. Wynagrodzenie uwzględnia ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających 

lub mogących mieć wpływ na koszty. W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie 

przedmiotu umowy jakiegokolwiek elementu realizacji przedmiotu umowy i nie ujęcia go 

w wynagrodzeniu, Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia 

z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie w związku 

z realizacją przedmiotu umowy. 

6. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy lub jej części, a także w przypadku 

zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej 

zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót budowlanych, od wykonania których 

odstąpiono lub o które pomniejszono zakres robót realizowanych. Wykonawcy należy się 

wynagrodzenie za prace wykonane. 

7. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy dokonane będzie po wykonaniu całego zakresu 

umowy. Płatność dokonana będzie na podstawie faktur VAT . 

8. Po stronie Zamawiającego (zgodnie z ofertą) powstał obowiązek podatkowy /* nie powstał 

obowiązek podatkowy w zakresie podatku od towarów i usług od wartości ………...……  

9. Zamawiający dokona płatności przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr ………………………………….………….., w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT/ rachunku wraz z załącznikami. 

10. Fakturę VAT/rachunek należy wystawić w sposób następujący:  

Nabywca: Towarzystwo Pomocy im św Brata Alberta koło gdańskie 80-690 Gdańsk ul. 

Przegalińska 135., NIP 583-25-44-983, 

11. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie obejmuje kosztów dodatkowych prac, których nie można 

było przewidzieć na etapie zawierania umowy, przy dołożeniu należytej staranności Stron 

umowy. 

 

§ 10 

1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości ................................... zł, tj. 5% wynagrodzenia, określonego 

w § 9 ust. 1 umowy, w postaci gwarancji bankowej albo weksla in blanco. 
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2. Kwota, która zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady 

wyniesie 30% wysokości zabezpieczenia. 

3. Kwota zabezpieczenia, o której mowa w ust. 2, zostanie zwrócona Wykonawcy nie później niż 

w ciągu 30 dni od dokonania odbioru całego budynku.  

4. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi 

odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową 

wykonania zamówienia i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty. 

5. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 2, zostanie wniesione poprzez potrącenie kwoty 

zabezpieczenia z kwoty wynagrodzenia Wykonawcy i stwierdzona na wystawionej przez niego 

fakturach.  

 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a. w wysokości 0,1 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, w przypadku zwłoki 

w wykonaniu przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki licząc od terminu określonego 

w § 2 ust. 1 umowy; 

b. w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, gdy Wykonawca odstąpi 

od umowy z przyczyn leżących po jego stronie;  

c. w wysokości 5 % wynagrodzenia określonego w § 9 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający 

odstąpi od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

§ 12 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następującym zakresie: 

a. zmiany osób przewidzianych do nadzoru nad realizacją umowy pod warunkiem, że 

zaproponowane osoby będą posiadały nie niższe kwalifikacje i doświadczenie niż określone 

w Warunkach przetargu (zmiany, o których mowa w § 7 ust. 2 i 3 umowy); 

b. zmiany danych teleadresowych; 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i dokonywane 

będą w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności. 

3. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowiązania Stron 

do wprowadzenia zmiany. 

 

§ 13 

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, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, po uprzednim pisemnym powiadomieniu 

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania części umowy.  

2. Zamawiający, niezależnie od okoliczności wskazanych w kodeksie cywilnym, może odstąpić od 

umowy w następujących przypadkach: 
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a. niepodjęcia przez Wykonawcę, z przyczyn od niego zależnych, realizacji prac w terminie 

7 dni od umownej daty ich rozpoczęcia lub w terminie 3 dni od wezwania go przez 

Zamawiającego do ich rozpoczęcia, 

b. niewykonywania przez Wykonawcę prac zgodnie z warunkami określonymi w umowie lub 

zaniedbania zobowiązań umownych, 

c. zaniechania przez Wykonawcę realizacji umowy, a w szczególności przerwania prac przez 

okres dłuższy niż 7 dni, 

d. w przypadku wszczęcia likwidacji Wykonawcy; 

e. pomimo uprzednich dwukrotnych pisemnych monitów ze strony Zamawiającego, 

Wykonawca zaniedbuje zobowiązania umowne. 

3. W przypadku wystąpienia rażących uchybień ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji 

umowy, Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.  

§ 14 

Do kontaktów roboczych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, Strony wyznaczają:  

1) ze strony Zamawiającego – …………………….. tel. ………… e-mail: …………………. 

2) ze strony Wykonawcy - …………., tel. ………………., e-mail: ………… 

 

§ 15 

1. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnego aneksu.  

4. Prawa i obowiązki wynikające z umowy nie mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający i jeden Wykonawca.  

 

 

 

   Zamawiający     Wykonawca 


