U M O W A Nr ...........................................
W dniu .....................2016r w Kłobucku, pomiędzy Gminą Kłobuck, reprezentowaną przez Burmistrza
Kłobucka – Jerzego Zakrzewskiego, z siedzibą 42-100 Kłobuck, ul.11 Listopada 6, zwaną dalej
„Zamawiającym”, a …............. siedzibą w …........................, zwanym w dalszej części tekstu
"Wykonawcą", zawarta została umowa o następującej treści:
§1
1. Na podstawie §6 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, przyjętego Zarządzeniem Burmistrza
Kłobucka Nr 3/ZPI/2010 z dnia 22.02.2010r Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania usługę projektowania wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Libidzy
ul. Olszyńskiego 2.
Zakres zamówienia został określony w ogłoszeniu o zamówieniu nr IR.KW-0646/2016 z dnia
23.09.2016r.
2. Przedmiot zamówienia, obejmuje w szczególności:
a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno-użytkowym, Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
Dokumentacja powinna spełniać wymagania niezbędne dla uzyskania na jej podstawie
uprawnienie do wykonania robót budowlanych.
b) wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniającą lokalizację pełnowymiarowej sali
gimnastycznej,
c) przedmiar robót, kosztorys inwestorski,
d) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,
3. Do obowiązków Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego należy również:
a) uzgodnienie z Zamawiającym koncepcji rozwiązań projektowych,
b) podział kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru według wskazań zamawiającego,
c) sporządzenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia (jeżeli taka decyzja będzie wymagana),
d) uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, sprawdzeń projektu budowlano - wykonawczego,
e) pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji, zgodnie z przepisami ustawy Prawo
budowlane, poszerzonego o wprowadzanie ewentualnych zmian do projektu, o których mowa w art.20
ust. 4 pkt b tej ustawy, na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Materiały powinny być dostarczone w następującej liczbie egzemplarzy :
- 2 egz. koncepcji zagospodarowania terenu uwzględniającą lokalizację sali gimnastycznej,
oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.pdf,
- 5 egz. projektu budowlanego poszerzonego o niezbędny zakres projektu wykonawczego oraz 1 egz. na
nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.pdf,
- 1 egz. przedmiarów oraz jeden egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc
lub *.pdf,
- 1 egz. kosztorysu inwestorskiego, wraz z wyceną dostaw i usług oraz jeden egz. na nośniku
elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.pdf,
- 1 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz jeden egz. na nośniku
elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *.doc lub *.pdf
- 2 egz. wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia (jeżeli będzie wymagana taka decyzja),
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§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy
technicznej, obowiązującymi przepisami, w tym Prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami
i normatywami
2. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przekazać praw i obowiązków wynikających
z umowy na rzecz osób trzecich.
3. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem prac
projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac
projektowych lub poprawienie ich jakości.
§3
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 12 grudnia 2016r.
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowania w siedzibie
Zamawiającego .
3. Odbiór opracowań odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego złożonego,
w terminie określonym w ust.1. Zamawiający w ciągu 14 dni dokona oceny opracowania pod
względem zgodności z warunkami umowy. W razie pozytywnej oceny Zamawiający podpisze protokół
zdawczo – odbiorczy i przekaże go Wykonawcy.
4. W przypadku stwierdzenia niezgodności opracowania z umową Zamawiający pisemnie przedstawi
swoje stanowisko.
5. Do dokumentacji Wykonawca załączy wykaz części składowych dokumentacji oraz pisemne
oświadczenie, że została ona wykonana zgodnie z umową i jest kompletna z punktu widzenia celu,
któremu ma służyć.
§4
1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, łącznie z podatkiem (VAT ) wynosi:
…................... słownie: ….............................
2. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust.1 uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia
i nie może ulec zmianie, bez względu na zaistniałą sytuację.
3. Płatność zostanie dokonana na podstawie jednej faktury, wystawionej po wykonaniu całego
przedmiotu umowy.
4. Faktura płatna będzie w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.
5. Faktura może zostać złożona dopiero po zaistnieniu okoliczności określonych w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy.
§5
1. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania prac ulega przesunięciu o okres
wynikający z przerw lub opóźnień rozpoczęcia prac.
2. W przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności, mogących mieć wpływ na termin realizacji
zamówienia, termin ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego.
§6
1. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% ceny umownej.
2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 1,5% umownej ceny netto za każdy dzień zwłoki.
3. W przypadku przekroczenia przez wykonawcę terminu określonego w §3 ust.1, zapłaci on
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1,5% umownej ceny netto za każdy dzień zwłoki.
4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie umowy z przyczyn, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 15% ceny umownej, z wyłączeniem wystąpienia
sytuacji opisanej w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
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5. Suma kar umownych z każdego z tytułów określonych w ust. 2 i 3 odrębnie, nie może przekroczyć
25% wynagrodzenia umownego.
6. W przypadku niekompletności dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, koszty wykonania
dokumentacji uzupełniającej w całości pokryje Wykonawca.
7. W przypadku, gdy rzeczywista szkoda przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych, strona
poszkodowana, może niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach
określonych w Kodeksie Cywilnym.
§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.
2. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygał będzie sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
§8
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzyma Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY :

WYKONAWCA :
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