
Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

 

 

UMOWA Nr:  ……………………………….. 

 

Zawarta w dniu ………………………………... w Łubnianach  pomiędzy: 

Gminą Łubniany z/s ul Opolska 104,46-024 Łubniany 

posiadającym numer identyfikacyjny NIP 991-034-49-13, REGON 531413142, 

reprezentowaną przez: 

1. Wójt Gminy – Paweł Wąsiak 

2. Skarbnik Gminy – Katarzyna Kępa-Danek 

zwaną dalej Zamawiającym 

a 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

reprezentowanym przez:  

………………………………….. 

zwanym w tekście Jednostką projektową została zawarta umowa następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

§1. 

 

1. W oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z 29.01.2004 r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 1843) 

Zamawiający powierza a Jednostka Projektowa przyjmuje do wykonania w ramach niniejszej umowy: 

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowa 

termomodernizacja budynku Urzędu Gminy  w Łubnianach” oraz sprawowanie nadzoru autorskiego 

w trakcie realizacji zadania                                                 

 

2. W ramach realizacji prac projektowych należy wykonać: 

2.1. Kompleksową wielobranżową dokumentację projektu termomodernizacji budynku Urzędu Gminy 

Łubniany. W tym celu należy m.in.: 

a) zinwentaryzować cały obiekt, 

b) uzgodnić z Zamawiającym planowane rozwiązania techniczne i technologiczne, 

c) w imieniu Zamawiającego uzyskać niezbędne warunki przyłączenia i zasilenia w media (jeśli będą 

potrzebne), 

d) uzyskać mapę zasadniczą, 

e) przygotowanie wszelkich wniosków w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji wymaganych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, 

 

2.2. Kompleksowa wielobranżowa dokumentacja projektowa musi zawierać: 

a) inwentaryzacja całego obiektu, 

- rzuty poziome wszystkich kondygnacji budynku, oraz dachu, 

- min dwa charakterystyczne przekroje (podłużny i poprzeczny przez klatkę schodową), 

- rysunki wszystkich elewacji, 

- opis techniczny, 

b) projekt budowlano - wykonawczy, 

- rzuty poziome wszystkich kondygnacji budynku, oraz dachu, 



Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

 

- min dwa charakterystyczne przekroje (podłużny i poprzeczny przez klatkę schodową), 

- rysunki wszystkich elewacji, 

- detale wykonania charakterystycznych elementów zakresu prac, 

- zestawienie stolarki zewnętrznej,  

- karty pomieszczeń z określonym zakresem prac w danym pomieszczeniu 

- opis techniczny 

c) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót (STWIOR), 

d) kosztorysy inwestorskie, przedmiary oraz WKI (Wartość Kosztorysowa Inwestycji) i zbiorcze 

zestawienie kosztorysów w rozbiciu na branże i działy, 

e) informacja BIOZ 

f) uzgodnienia z wymaganymi rzeczoznawcami i instytucjami (jeśli będzie konieczne), 

g) zgłoszenie zamiaru wykonania przedmiotowego zakresu prac wraz z zaświadczeniem o braku 

wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy/wykonania robót budowlanych  

h) przygotowanie wszelkich wniosków w imieniu Zamawiającego w celu uzyskania warunków, opinii, 

uzgodnień i decyzji wymaganych do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, 

i) nad prawidłowością realizacji robót budowlanych należy zapewnić pełnienie wielobranżowego 

nadzoru autorskiego, do czasu ich odbioru końcowego 

Dokumentacja projektowa powinny być wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. Dokumentacja stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia do przetargu na roboty budowlane, 

w oparciu o ustawę z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz.U z 2019 r., poz. 1843, z późn. 

zm.) oraz do realizacji (na ich podstawie) pełnego zakresu robót budowlanych niezbędnego dla użytkowania 

pomieszczeń przedmiotowego obiektu, objętych zakresem prac projektowych, zgodnie  

z przeznaczeniem, w swej treści powinny określać technologię robót, materiały, maszyny, w sposób 

umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji, powinny określać parametry techniczne  

i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii i wyposażenia. 

 

2.3. Dokumentacja projektów musi uwzględniać: 

a) ocieplenie przegród zewnętrznych wraz z pracami towarzyszącymi, 

b) wymianę zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, 

c) wymianę instalacji elektrycznej - oświetlenie energooszczędne (LED), wymiana instalacji gniazd 

wtyczkowych wraz z pracami towarzyszącymi, 

d) wymianę i modernizację instalacji centralnego ogrzewania wraz z pracami towarzyszącymi. Projekt 

przyłącza gazu został opracowany i stanowi załącznik do niniejszej dokumentacji.  

e) projekt modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z pracami towarzyszącymi, 

f) remont schodów zewnętrznych (wejście główne do budynku) 

g) wykonanie zielonego ogrodu wertykalnego na elewacji budynku, 

h) budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z pracami towarzyszącymi, 

i) ocieplenie stropodachu budynku bocznego skrzydła, 

j) projekt instalacji teletechnicznych:  

- sieć komputerowa  wraz z kompletnie wyposażoną szafą dystrybucyjną, kategoria   

  okablowania 6, 

- sieć  telefoniczna z uwzględnieniem istniejącej centrali telefonicznej 

- monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, kamery  IP 

k) remont wszystkich pomieszczeń – wykonanie napraw po wymianie instalacji, wymianę okładzin 

podłogowych, wykonanie sufitów podwieszanych,  

 



Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 

 

3. Zakres  zadania 

3.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej,  

- po 4 egz. w wersji papierowej (3 egzemplarze dla Zamawiającego + 1 egzemplarz do Starostwo Powiatowe 

w Opolu)  

- po 2 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R, 

dla wszystkich niezbędnych branż wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami; 

 

3.2. Opracowanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

- po 2 egz. w wersji papierowej 

- po 2 egz. w wersji elektronicznej – np. płyta CD-R; 

 

3.3. Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów z uwzględnieniem koniecznych do wykonania 

robót wyburzeniowo - demontażowych 

- po 2 egz. w wersji papierowej 

- po 2 egz. w wersji elektronicznej – płyta CD-R. 

 

Wersja elektroniczna musi zawierać wszystkie dokumenty, które znajdują się w wersji papierowej. 

Kompletna wersja elektroniczna całości dokumentacji tj. dokumentacji projektowej, dokumentacji 

kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz wszystkich opinii, decyzji itd. 

winna być umieszczona na nośniku np. CD-R (w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej – np. dwg, excel, 

word, ATH lub innych ogólnodostępnych) 

Integralną częścią umowy jest opis przedmiotu zamówienia na opracowanie dokumentacji projektowej. 

 

TERMIN REALIZACJI 

§2. 

 

1. Termin wykonania zamówienia rozpocznie się w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą. Podpisanie 

umowy nastąpi do 7 dni roboczych od ogłoszenia wyniku zapytania. 

2. Termin zakończenia realizacji zamówienia: 30 wrzesień 2020r., w tym: 

a) Etap I – do 10.08.2020 złożenie Zamawiającemu do akceptacji po jednym egzemplarzu 

dokumentacji, o której mowa w punkcie 2.2.  ppkt. a)-d). Zamawiający w terminie do 7 dni  

w przypadku stwierdzenia braków lub błędów w dokumentacji, przekaże listę ewentualnych uwag 

do dokumentacji. Wykonawca w terminie do 7 dni od daty przekazania listy ewentualnych uwag, 

usunie wszystkie usterki i złoży poprawioną dokumentację zamawiającemu. Zamawiający 

zaakceptuje dokumentację w formie pisemnej. 

b) Etap II – do 07.09.2020r. – zgłoszenie w Starostwo Powiatowe w Opolu - Wydział Budownictwa 

zamiaru wykonania w/w prac 

c) Etap III – do 30.09.2020r. - uzyskanie zaświadczenia o nie wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia 

budowy/wykonania robót budowlanych 

d) Etap IV – Sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji i odbioru robót budowlanych  

oraz  zagospodarowania  związanego  z  tym  obiektem;  wykonanych  w oparciu  

o dokumentację, stanowiącą Przedmiot Umowy - od momentu rozpoczęcia robót budowlanych  

do zakończenia budowy 
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OBOWIĄZKI STRON 

§3. 

 

1. Jednostka Projektowa oświadcza, że prace wykona osobiście, rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi 

zasadami i przepisami oraz, że posiada odpowiednie wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia do 

realizacji zakresu określonego w § 1. niniejszej umowy. 

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić wypis i wyrys z MPZP (jeśli będzie potrzebny), dokumenty  

i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące 

mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz poprawienie ich jakości.  

3. Jednostka Projektowa zobowiązana jest do uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień i sprawdzenia 

rozwiązań w zakresie wynikającym z przepisów. 

4. Jednostka Projektowa nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających 

z umowy innym osobom w części lub całości. 

5. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu 

zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych. 

 

 

SPOSÓB REPREZENTACJI 
§4. 

 
1. Do realizacji i rozliczenia niniejszej umowy, a także do kontaktów z Wykonawcą, ze strony 

Zamawiającego jest Łukasz Kochanek tel. 77 4 70 547 email: lukasz.kochanek@lubniany.pl  

2. Wykonawca ustanawia do kontaktów z Zamawiającym: ....................................................... 

 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

§ 5. 

 

1. Jednostka Projektowa zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do siedziby Zamawiającego, opracowaną 

dokumentację w formie i ilościach egzemplarzy określonych w § 1. protokołem zdawczo-odbiorczym. 

2. Jednostka Projektowa dostarczy dokumentację projektową z oświadczeniem o jej kompletności oraz 

zgodności z umową i celem, której ma służyć, jak również z obowiązującymi przepisami i normami. 

3. Protokół zdawczo-odbiorczy powinien zostać podpisany przez wyznaczonego pracownika Referatu 

Budownictwa w ciągu 14 dni roboczych licząc od daty doręczenia dokumentacji projektowej do 

siedziby Zamawiającego. 

4. W razie odmowy przyjęcia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego, informacja pisemna  

z podaniem przyczyn nie przyjęcia jej powinna nastąpić w terminie, o którym mowa w punkcie 3. 

5. O wszelkich wadach dokumentacji projektowej dostrzeżonych w toku realizacji zadania, Zamawiający 

jest zobowiązany zawiadomić Jednostkę Projektowa w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty ich 

ujawnienia. 

6. Jednostka Projektowa jest zobowiązana do nieodpłatnego usunięcia ewentualnych wad dokumentacji 

projektowej oraz wyjaśnienia zgłoszonych uwag i zastrzeżeń w terminie ustalonym przez Strony, 

jednak nie później niż w ciągu 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. 
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WYNAGRODZENIE 

§ 6. 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1. ustala się wynagrodzenie ryczałtowe  

w wysokości:  

Cena umowna brutto ……………………………………… zł (słownie: ………………………………….. i 00/100) w tym 

podatek VAT …………………………, kwota netto ……………………….  zł. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe jest stałe na czas trwania umowy, z wyłączeniem podatku VAT jako 

elementu niezależnego od Jednostki Projektowej. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w punkcie 1, obejmuje: wartość wszystkich prac 

przedprojektowych w tym: ekspertyz, opinii, uzgodnień oraz wszystkich podatków i opłat z tym 

związanych, jak np. administracyjnych, skarbowych, łącznie z kosztami materiałów niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego od momentu rozpoczęcia 

robót budowlanych do zakończenia budowy 

4. Jednostka Projektowa wystawi fakturę częściową po odebrania przez Zamawiającego kompletnej 

dokumentacji projektowej potwierdzonej protokołem zdawczo-odbiorczym, natomiast faktura 

końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu robót budowlanych ww. zadania 

5. Termin płatności faktury: w ciągu 21 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury  

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki. 

7. Należność zostanie przekazana przelewem na konto Jednostki Projektowej wskazane w fakturze. 

 

KARY UMOWNE 

§ 7. 

 

Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych  

w formie kar umownych, w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. Zamawiający zapłaci Jednostce Projektowej kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w 

§ 5 pkt 1 umowy. 

2. Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy  

z przyczyn, za które odpowiada Jednostka Projektowa, w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 umowy. 

3. Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku opóźnienia w oddaniu 

Zamawiającemu należycie wykonanego przedmiotu umowy, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

4. Jednostka Projektowa zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku opóźnienia w usunięciu wad 

dokumentacji stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 1 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia. 

5. W przypadku, gdy szkoda spowodowana nie wykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 

przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona może, niezależnie od kar umownych, 

dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

6. Jednostka Projektowa wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z bieżącego 

wynagrodzenia należnego na podstawie faktury końcowej. 
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ZMIANY UMOWY 

§8.   

 

1. Ewentualna zmiana postanowień zawartej umowy, takich jak: zmiana (przedłużenie) terminu realizacji 

zamówienia lub zmiana założonych wcześniej rozwiązań projektowych, będzie możliwa tylko w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy Projektanta, związanych z: 

a) opóźnionym (w stosunku do wynikającego ze stosownych przepisów) terminem wydania decyzji 

administracyjnych, których uzyskanie jest niezbędne do realizacji zamówienia, o których 

wydanie Projektant wystąpił z należytym wyprzedzeniem w stosunku do terminu realizacji 

zamówienia, 

b) oczekiwaniem na materiały niezbędne do realizacji prac (np. mapy do celów projektowych, 

opinie i uzgodnienia  

2. Podstawą do stosownego przedłużenia terminu wykonania zamówienia w ww. przypadkach, będzie 

pisemny wniosek Projektanta wraz z udokumentowanym podjęciem działań, mających na celu 

realizację prac w terminie założonym w umowie z potwierdzeniem faktu opóźnienia wynikającego ze 

zwłoki spowodowanej przez jednostkę lub instytucję, do której zwrócił się Projektant.  

3. Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w 

sytuacjach opisanych powyżej bądź zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia bezpośrednio 

z nich wynikających, a niezależnej od Projektanta.  

4. Za zwłokę, która może stanowić podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, zostanie 

uznany okres oczekiwania Projektanta na wydanie odpowiednich opinii, uzgodnień lub map do celów 

projektowych, wykraczający poza 30 dni kalendarzowych od daty wystąpienia o powyższe.  

W przypadku decyzji administracyjnych, okres zwłoki będzie wynikał z opóźnienia wydania danych 

decyzji w stosunku do terminu wynikającego ze stosownych przepisów. 

5. Zmiana założonych rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne 

opóźnienie prac – zmiana terminu realizacji zamówienia) będzie możliwa na skutek pojawienia się 

okoliczności, z których wynikała będzie konieczność jej wprowadzenia. W szczególności będą to: wyniki 

badań wodno-gruntowych, stanowisko jednostek uzgadniających, opiniujących projekt i inne 

ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte wstępnie założenia projektowe, a 

których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia  

i złożenia oferty. 

6. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci 

aneksu do umowy. W treści aneksu powinny zostać wskazane okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmian  

 

POSTANOWIENIE KOŃCOWE 

§ 9. 

 

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy podlega ochronie przewidzianej 

ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

niniejszej umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Dokumentacja projektowa wykonana na podstawie niniejszej umowy może zostać wykorzystana 

wyłącznie przez Zamawiającego. 

4. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 
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5. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

7. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden egzemplarz 

otrzymuje Jednostka Projektowa, a trzy egzemplarze otrzymuje Zamawiający. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

§ 10. 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający 

informuje, że: 

1) administratorem danych osobowych jest: Wójt Gminy Łubniany. Dane kontaktowe: ul. Opolska 104, 

46-024 Łubniany, tel. 77 42 70 533. 

2) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celach związanych z 

realizacją niniejszej umowy, 

3) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania poprzedzającego zawarcie umowy oraz umowa, w tym na podstawie 

przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

4) w odniesieniu do danych osobowych zawartych w niniejszej umowie decyzje nie będą podejmowane 

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; dane nie zostaną również przekazane do 

państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej, 

5) dane będą przetwarzane przez okres przechowywania akt określony przez przepisy odrębne, jednak 

nie krócej niż do końca okresu przedawnienia roszczeń wynikających z niniejszej umowy, ustalonego 

zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, 

6) podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla zawarcia niniejszej umowy. 

 

2. Wykonawcy przysługuje: 

a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do własnych danych osobowych, 

b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania własnych danych osobowych, 

c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,  

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.  

 

3. Wykonawcy nie przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu.  

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: 


