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UMOWA NR ... 

 

Zawarta w dniu .............................. w Radomiu pomiędzy: 

 

1. Zakładem Usług Komunalnych w Radomiu, ul. Sucha 15, 26-600 Radom,  

NIP 948-249-54-17 reprezentowanym przez: 

Robert Rutkowski - Dyrektor zwanym w treści umowy Zamawiającym 

a  

 

2. ................................ 

reprezentowanym przez: 

.................................. zwanym w treści umowy Wykonawcą 

    na wykonanie projektu termomodernizacji 4 budynków usytuowanych przy ul. Suchej 15  

    w Radomiu (nr 2, 7, 9, 10) oraz wykonanie projektu modernizacji instalacji cieplnej  

    w budynku administracyjnym nr 10 oraz przyłącza instalacji cieplnej do budynku nr 7. 

Umowa została zawarta bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień 

publicznych na podstawie art. 4 ust 8. 

 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

 

Na warunkach określonych umową, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania, 

uzgodnienia  i przekazania  na rzecz Zamawiającego projektu termomodernizacji  

4 budynków usytuowanych przy ul. Suchej 15 w Radomiu (nr 2, 7, 9, 10) oraz wykonanie, 

uzgodnienie i przekazanie Zamawiającemu projektu modernizacji instalacji cieplnej  

w budynku administracyjnym nr 10 oraz przyłącza cieplnego do budynku nr 7 zgodnie  

ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do zapytania cenowego. 

1. Kompleksowa dokumentacja winna zawierać: 

1.1 Projekt budowlano-wykonawczy z opisem i rysunkami szczegółowymi 

termomodernizacji  4 budynków przy ul. Suchej 15 w Radomiu, 

1.2 Projekt budowlano-wykonawczy z opisem i rysunkami szczegółowymi modernizacji 

instalacji cieplnej w budynku administracyjnym nr 10 przy ul. Suchej 15 w Radomiu, 

1.3 Projekt budowlano-wykonawczy z opisem i rysunkami szczegółowymi przyłącza 

cieplnego do budynku nr 7 przy ul. Suchej 15 w Radomiu, 

1.4 Przedmiar robót budowlanych,  

1.5 Kosztorys inwestorski, 

1.6 Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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§2. 

Sposób wykonania 

 

1. Wykonawca zapewni wykonanie umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz 

wymaganiami prawa. 

2. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem niezbędne pozwolenia, decyzje 

administracyjne oraz opinie wymagane przez obowiązujące przepisy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy materiałów i dokumentów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym oświadczeń o posiadaniu tytułu 

prawnego uprawniającego Zamawiającego do dysponowania nieruchomością. 

4. Wykonawca sprawdzi poprawność wykonania dokumentacji projektowej przez osoby do 

tego uprawnione. 

5. Wykonawca pełni nadzór autorski, w imieniu własnym, nieodpłatnie, bez prawa do zwrotu 

kosztów. 

6. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązuje się do czuwania w toku 

realizacji nad zgodnością realizowanych rozwiązań technicznych, materiałowych  

i użytkowych z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, normami; zobowiązuje się ponadto do uzupełnienia szczegółów 

dokumentacji; uzgadnia i konsultuje na bieżąco z Zamawiającym i Wykonawcą Projektu 

możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych. 

7. Wszystkie projekty oraz kosztorysy powinny być wykonane z uwzględnieniem podziału 

opracowań branżowych zgodnie z przepisami obowiązującymi na dzień zakończenia prac 

projektowych. 

8. Dokumentacja zostanie wykonana w formie papierowej i elektronicznej z podziałem na 

dokumentację dotyczącą projektu termomodernizacji budynków oraz dokumentację 

modernizacji instalacji cieplnej w budynku administracyjnym oraz przyłącza cieplnego do 

budynku nr....., w następujących ilościach: 

- projekt wykonawczy       - 3 egz. 

- przedmiar robót        - 2 egz. 

- kosztorys inwestorski       - 1 egz. 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót   - 2 egz. 

- dokumentacja w formie elektronicznej     - 1 kpl. 

9. Dokumentację należy wykonać: 

a) w formie papierowej – w ilościach wymienionych w pkt. 8 

b) w formie elektronicznej. 

10. Kosztorysy inwestorskie winny być opracowane metodą szczegółową w oparciu  

o średnie (dla regionu mazowieckiego) stawki robocizny; średnie krajowe materiałów  
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i ceny pracy sprzętu, z zastosowaniem średnich krajowych wskaźników narzutów; 

kosztów zakupu materiałów (jeżeli wystąpią), kosztów pośrednich i zysku  

w wysokościach odpowiednich dla poszczególnych rodzajów robót. 

 

§3. 

Termin wykonania 

 

1. Strony uzgadniają, iż zamówienie powinno być wykonane do dnia ................... . 

 

§ 4. 

Sposób odbioru 

 

1. Wykonawca zakończy prace w terminie określonym w § 3. Za zakończenie prac uważa 

się końcowe przekazanie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. Jedyna 

dopuszczalną formą skutecznego przekazania końcowego prac jest sporządzenie 

Protokołu Odbioru Dokumentacji Technicznej bez zastrzeżeń, podpisanego przez obie 

Strony. 

2. Jeżeli przy odbiorze prac końcowych wykryte zostaną wady  bądź usterki , strony 

sporządzą listą takich usterek, w formie zastrzeżeń w Protokole Odbioru Dokumentacji 

Technicznej. Protokół Odbioru Dokumentacji Technicznej z zastrzeżeniami jest 

potwierdzeniem jawnych i wykrytych usterek i wad prac. W żadnym wypadku Protokół 

Odbioru Dokumentacji Technicznej z zastrzeżeniami nie może być traktowany jako 

przekazanie końcowe prac. 

3. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznie usunąć usterki i wady ujawnione w Protokole 

Odbioru Dokumentacji Technicznej z zastrzeżeniami. 

4. Sporządzenie Protokołu Odbioru Dokumentacji Technicznej bez zastrzeżeń nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za inne wady ujawnione w przyszłości , ani z udzielonej 

rękojmi. Niedopuszczalny jest dowód Wykonawcy z Protokołu Odbioru Dokumentacji 

Technicznej bez zastrzeżeń na okoliczność braku wad lub usterek. 

5. W przypadku nie usunięcia wykrytych wad i usterek w terminie określonym w § 4. ust. 3 

Zamawiający ma prawo usunięcia ich na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany 

jest uregulować należność z tego tytułu w terminie 7 dni od daty otrzymania rachunku. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych  

z tym kosztów. 
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§5. 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie umowne. 

a) Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy,  

a w szczególności: przeniesienie autorskich praw majątkowych i prawa własności do 

opracowań powstałych w wyniku wykonywania usług stanowiących utwory  

w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, 

b) koszty administracyjne wewnętrzne oraz związane z czynnościami podejmowanymi  

w ramach prac objętych umową w odpowiednich urzędach i instytucjach, 

c) koszty uzyskania niezbędnych opinii, decyzji administracyjnych oraz pozwoleń, 

d) koszty uczestnictwa w spotkaniach koordynacyjnych, 

e) koszty udzielenia wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi do opracowań , 

f) koszty podróży, 

g) koszty sprawowania nadzoru autorskiego. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 ustala się na kwotę brutto 0 000,00 zł (słownie: ), 

w tym kwota netto wynosi 0 000,00 zł (słownie: ). 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od otrzymaniaprawidłowo wystawionej 

faktury VAT. 

4. Prawidłowo wystawiona faktura oznacza fakturę opiewającą na kwotę objętą skutecznym 

końcowym przekazaniem prac. 

5. Zapłata nastąpi w formie przelewu z konta Zamawiającego na konto bankowe, którego 

numer Wykonawca poda w wystawionej fakturze. 

6. Wszelkie należności wynikające z niniejszej umowy objęte są zakazem sprzedaży oraz 

cesji wierzytelności i jako takie nie mogą być przelane na rzecz osób trzecich bez zgody 

drugiej strony z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej umowie. 

 

§6. 

Kary umowne 

 

1. Strony ustalają, że Zamawiającemuprzysługują kary umowne należne od Wykonawcy  

w następujących przypadkach: 

a) Przekroczenie terminu skutecznego przekazania końcowego prac w wysokości 0,5 % 

wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 5. umowy – za każdy dzień 

przekroczenia terminu umownego; 

b) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących poi stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

ustalonego wynagrodzenia brutto. 
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2. Kary naliczane są w ten sposób, iż Zamawiający  przesyła oświadczenie Wykonawcy 

określające wysokość naliczonej kary w formie pisemnej wraz z określonym terminem 

płatności. 

3. Naliczona kara umowna może być potrącona z wierzytelnością Wykonawcy 

przysługującą mu z tytułu wynagrodzenia. Potrącenie następuje w drodze pisemnego 

oświadczenia. 

4. Kary umowne nie wyłączają pełnej odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy za 

wszelkie szkody powstałe z tytułu nienależytego lub nieterminowego wykonywania umowy 

i mają charakter uboczny w stosunku do takiego odszkodowania. 

 

§ 7. 

Zmiany w umowie 

 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy, chyba że konieczność wprowadzenia 

takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego. 

2. Zmiana treści umowy może nastąpić tylko na piśmie, za zgodą obu stron, w formie 

aneksu do niniejszej umowy. 

3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem ust. 1 i 2 jest nieważna. 

 

§ 8. 

Przepisy końcowe 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową ma zastosowanie Ustawa z dnia  

23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014r. poz. 121 ze zm.). 

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygać 

będą Sądy Powszechne. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

............................        ........................... 


