
Załącznik nr 2 

Projekt umowy 

zawarta w dniu ……….. Ropczycach pomiędzy następującymi Stronami:  

Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Ropczycach, 39-100 Ropczyce,  ul. Ks. Kard. 

St. Wyszyńskiego 54, NIP:818-14-29-388, REGON: 690692118, wpisanym  do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr 0000019034, zwanym dalej w umowie Zamawiającym, 

reprezentowanym przez  :  

 

Tomasz  Baran – p.o. Dyrektor 

 

a  

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

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

zwanym dalej w umowie Wykonawcą,  reprezentowanym przez:  

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

 

 

Strony postanawiają zawrzeć Umowę  na prace projektowe 

               

§ 1 

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego nr ……z dnia 

…………., Zamawiający zleca a Wykonawca  zobowiązuje się  do wykonania dokumentacji  

projektowej na zadanie pn. Remont  pomieszczeń  II piętra, segment  A na potrzeby Oddziału  

Rehabilitacji Ruchowej  w budynku  Szpitala Powiatowego  w Sędziszowie Małopolskim. 

 

1). Zakres  rzeczowy objęty  projektem: 

-  inwentaryzacja budowlana 

-  remont i  docieplenie  stropu 

- architektura   z projektem  wnętrz remontowanych pomieszczeń, wraz z elementami  

dostosowania   do warunków  p.poż. 

-  instalacje   sanitarne wod-kan, klimatyzacji, wymiana  grzejników c.o., instalacja  

   hydrantowa,  wspomaganie  wentylacji  grawitacyjnej, 

-  instalacje elektryczne 

-  technologia 

- gazy  medyczne 

 

2). Zakres opracowania dokumentacji  projektowej: 

a) opracowanie  koncepcji remontu na podstawie  wizji  lokalnej i przedstawienie do    

akceptacji  Zamawiającemu 

b) opracowanie   dokumentacji projektowej (na  podstawie   zaakceptowanej  koncepcji) 

wymaganej Ustawą  Prawa Budowlanego  do celów   zgłoszenia    robót budowlanych oraz  

Ustawą  Prawa Zamówień Publicznych   do  celów przeprowadzenia  procedury  przetargowej 

-  projekt  wykonawczy  na roboty budowlane,  sanitarne i elektryczne 

-  przedmiary   robót 



-  kosztorysy   inwestorskie 

-  STW i OR 

 

2.  Wykonawca zobowiązuje się pełnić nadzór autorski i  w razie potrzeby udzielić pisemnej 

informacji w zakresie: rodzaju certyfikatów, atestów  i innych dokumentów jakie wykonawca  

robót musi przedłożyć Zamawiającemu tj. zakres informacji niezbędnej  Zamawiającemu do 

przygotowania  SWZ i przeprowadzenia  postępowania  przetargowego na roboty  budowlane. 

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, umiejętnościami oraz 

wystarczającymi środkami technicznymi do wykonania dokumentacji i   gwarantuje jej 

wykonanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami, przez 

osoby posiadające wymagane uprawnienia do projektowania  w odpowiedniej specjalności 

oraz ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za ewentualne wady dokumentacji 

projektowej. 

 

2. Po stronie Wykonawcy leży przeprowadzenie niezbędnych  uzgodnień dokumentacji  

projektowej  z Rzeczoznawcami branżowymi. 

 

3. Po stronie Zamawiającego leży uzyskanie niezbędnych map dla terenu inwestycji, 

ewentualnych wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów itp.,  dokumentów niezbędnych 

do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz przygotowanie oświadczenia 

o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane. 

 

                                                                  § 3 

Termin wykonania dokumentacji będącej przedmiotem umowy…………………….  

 

§ 4 

1. Wykonawca wykona komplet dokumentacji w wersji: 

- papierowej: projekty - po 4 egzemplarze, przedmiary, kosztorysy i STWiOR -  po 2  

egzemplarze 

- elektronicznej  w formie  edytowalnej i  nieedytowalnej: płyta CD 

oraz przekaże pocztą elektroniczną na adres: techniczny@zozropczyce.pl 

 

2. Wykonawca dostarczy wykonaną dokumentację do Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Ropczycach, wraz z protokołem przekazania dokumentacji oraz oświadczeniem, 

że opracowanie w ramach niniejszej umowy stanowi jego własność i nie jest obciążone 

prawami osób trzecich oraz praw takich nie narusza. 

 

3. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego traktuje się jako 

datę wykonania i odbioru dokumentacji. 

 

4. Do protokołu przekazania Wykonawca załączy pisemne oświadczenie, że przedmiot 

umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że 

został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

mailto:techniczny@zozropczyce.pl


 

§ 5 

1. Przy wykonywaniu dokumentacji Wykonawca może posługiwać się osobami trzecimi, 

w takim przypadku jest odpowiedzialny za działania innej osoby jak za własne. 

 

2. Z chwilą odbioru dokumentacji będącej przedmiotem umowy na Zamawiającego 

przechodzą nieodpłatnie majątkowe prawa autorskie na następujących polach eksploatacji 

tych praw: 

1) w   zakresie    do    korzystania,      utrwalania,    zwielokrotniania  –   kopiowanie, 

  sporządzanie wypisów i wyciągów 

2) w  zakresie  obrotu   oryginałem   lub    egzemplarzami  –   zbycie,  użyczenie lub 

przekazanie uprawnionym podmiotom i instytucjom oraz publiczne udostępnienie. 

 

§ 6 

1.  Wynagrodzenie   Wykonawcy   za   wykonanie   przedmiotu  umowy   ustala  się  na 

podstawie   oferty   złożonej   przez   Wykonawcę  w   wysokości: 

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

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

2. Wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone zostanie na podstawie faktury  po   zrealizowaniu  

zamówienia, w   oparciu o  protokół przekazania dokumentacji, 

w  terminie  30  dni  od  daty  wpływu   do  Zamawiającego,     przelewem na   konto podane  

w fakturze. 

§ 7 

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

 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu pieniężne kary umowne: 

1) w  wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki   - za nieterminowe 

wykonanie  prac projektowych 

2) w  wysokości  10%  wartości  wynagrodzenia   za  odstąpienie  Zamawiającego od umowy       

z  przyczyn  zależnych od  Wykonawcy za  niewykonaną część umowy 

3) w  wysokości  10% wynagrodzenia za nie wykonanie umowy z winy Wykonawcy. 

 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy pieniężne kary umowne: 

1) w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia za zwłokę w uniemożliwieniu rozpoczęcia  

prac projektowych 

2) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn   

niezależnych od Wykonawcy. 

 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5. W razie wystąpienia po stronie  Wykonawcy zawinionego opóźnienia w wykonaniu prac  

projektowych  dłuższego  niż  5 dni,  Zamawiający  może odstąpić  od umowy. 

 

 



§ 8 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 

           § 9 

Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać 

będą polubownie, w przypadku braku porozumienia, spory między stronami rozstrzygane   

będą   przez   właściwy  sąd   ze  względu  na   siedzibę   Zamawiającego. 

 

         § 10 

W  sprawach  nie  uregulowanych   umową    stosuje  się  przepisy Kodeksu  cywilnego. 

 

 

§ 11 

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

 

 

 

........................................           ........................................ 
(Zamawiający)                 (Wykonawca) 


