
Załącznik nr 2. 
UMOWA Nr 	2016 

zawarta w dniu 	2016 roku pomiędzy Gminą  Smyków, 26-212 Smyków 91 
NIP 658-19-39-608, zwaną  w dalszej części umowy „Zamawiającym" reprezentowanym 
przez: 
Wójta Gminy Smyków — 	  
przy kontrasygnacie 
Skarbnika Gminy — 	  
a 
firmą 	  zwaną  dalej 
„ Wykonawcą" reprezentowaną  przez 	  
o następującej treści: 

*1 
ZAKRES UMOWY 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do opracowanie projektu budowlanego 
i projektu budowlanego- wykonawczego dla następującej inwestycji: 

1. Opracowania projektu budowlanego i projektu budowlano - wykonawczego budynku 
użyteczności kulturalno - społecznej w miejscowości Salata wraz z zagospodarowaniem 
terenu. 
2.W cenie wykonania dokumentacji należy uwzględnić  koszty związane z uzyskaniem 
wszystkich uzgodnień, opinii i decyzji oraz koszty nadzoru autorskiego w czasie realizacji 
inwestycji - na pisemne wezwanie. Wszystkie decyzje uzyskuje Wykonawca. 
3.Wykonawca projektu sprawować  będzie nadzór autorski w zakresie obejmującym 
w szczególności: 
3.1.Uzgodnienie z „Zamawiającym", „Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego" 
i „Wykonawcą  robót budowlanych" możliwości wprowadzenia rozwiązań  zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w odniesieniu do materiałów 
oraz rozwiązań  konstrukcyjnych, technologicznych. 
3.2.Wyjaśnienie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim 
rozwiązań  oraz ewentualne uzupełnienia szczegółów dokumentacji projektowej. 
4.Zmiany w rozwiązaniach projektowych Wykonawca zaznaczy w dokumentacji 
projektowej (w egzemplarzach Zamawiającego i Wykonawcy robót), a w razie 
konieczności przekaże Zamawiającemu w formie wpisu w dziennik budowy lub 
odrębnym pismem. 
5.Projekt budowlany winien spełnić  warunki określone w art. 33 ust. 2 i art. 34 ustawy z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane ze zmianami, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno — użytkowego. 
6.Wszellde prace projektowe lub czynności nie opisane wyżej a wynikające z procedur 
określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego 
opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować  jako oczywiste i uwzględnić  
w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 
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*2 
TERMIN WYKONANIA 
Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustala się : 
Zgodnie z założeniami wskazanymi w pkt. II Zaproszenia. 

3  
WYNAGRODZENIE I ZAPŁATA 

Wynagrodzenie brutto §lust.1, pkt. umowy) za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 
	 PLN (słownie: 	 ). 
Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po wykonaniu 
zadania, projektu budowlanego i projektu budowlano - wykonawczego przekazanego 
protokołem odbioru, po zatwierdzeniu projektu prawomocną  decyzją  o pozwoleniu na 
budowę. 

Zapłata będzie następować  na podstawie faktury końcowej w terminie do 14 dni od 
daty złożenia poprawnie wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę  nr 	  

Za datę  dokonania płatności przyjmuje się  datę  obciążenia rachunku Zamawiającego. 
Za opracowanie dla zadania Wykonawca wystawi fakturę  na Gminę  Smyków, 
Smyków nr 91, 26-212 Smyków, NIP- 658-19-39-608, 

* 4  
KARY UMOWNE 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strona jest obowiązana 
do zapłaty kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach: 

Zamawiający piaci Wykonawcy karę  umowną: 
- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które Wykonawca nie odpowiada 
w wysokości 10 % wynagrodzenia za cały przedmiot umowy. 

Wykonawca płaci Zamawiającemu karę  umowną: 
- za zwłokę  w wykonaniu terminu cząstkowego w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień  zwłoki, począwszy od pierwszego dnia opóźnienia licząc 
od umownego terminu jej dostarczenia. 
- za zwłokę  w wykonaniu terminu końcowego w wysokości 15 % wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień  zwłoki, począwszy od pierwszego dnia opóźnienia licząc 
od umownego terminu jej dostarczenia 
- za zwłokę  w usunięciu wad — w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień  zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego do usunięcia 
wad, 
- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca — w wysokości 15 % wynagrodzenia umownego. 

2. Jeżeli na skutek niedotrzymania terminu wykonania dzida Zamawiający poniesie 
szkody z tego tytułu, to szkody te będą  pokryte przez Wykonawcę  niezależnie od 
ustaleń  wymienionych w pkt. 1 
3. Zamawiający może odstąpić  od umowy w przypadku, gdy Wykonawca pozostaje 
w zwłoce w wykonaniu dzida tak dalece, że wykonanie dzida w terminie umownym jest 
niemożliwe. 
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Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w pkt. 3 nie 
zwalnia Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach 
określonych w tej umowie. 

Skutki wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z ustalonym zakresem poniesie 
Wykonawca. 

5  
L Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia 

istniejącej zmiany lub okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  w chwili zawarcia umowy. 

2. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić  w terminie miesiąca od 
uzyskania informacji o zaistnieniu powyższych okoliczności. 

*6 
POSTANOWIENIA DODATKOWE 

I. W przypadku napotkania trudności w realizacji robót zgodnie z ustalonym zakresem 
wszelkie zmiany Wykonawca będzie uzgadniał  z Zamawiającym przed ich 
wykonaniem. 
W przypadku konieczności wstrzymania prac projektowych z winy Wykonawcy straty 
poniesione z tego tytułu pokryje Wykonawca. 
W przypadku konieczności wstrzymania prac projektowych z winy Zamawiającego 
straty poniesione z tego tytułu pokryje Zamawiający. 
Odstąpienie od umowy winno nastąpić  w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać  uzasadnienie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 
projektowa ma wady zmniejszające jej wartość  lub użyteczność  ze względu na cel 
oznaczony w umowie w szczególności wpływające na przebieg i terminowość  robót 
budowlanych. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji 
projektowej wygasają  w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem 
odpowiedzialności wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektu 
wykonanego na podstawie tej dokumentacji. 
Wykonawca może uwolnić  się  od odpowiedzialności za wady projektu, jeżeli wskaże, 
że wada powstała wskutek wykonania dokumentacji projektowej wg wskazówek 
Zamawiającego, które zakwestionował  i uprzedził  na piśmie Zamawiającego 
o przewidzianych skutkach zastosowania się  do tych wskazówek. 
Jeżeli dzieło zostanie wykonane z wadami bądź  z usterkami lub jeżeli ujawnią  się  one 
w okresie realizacji inwestycji Zamawiający ma prawo wg własnego uznania: 
odstąpić  od umowy, jeżeli wady uniemożliwiają  realizację  inwestycji na podstawie 
wykonanej dokumentacji projektowej, żądając kar umownych i odszkodowania za 
starty, które poniesie z tytułu opóźnienia realizacji inwestycji 

— żądać  bezpłatnego usunięcia wad w terminie niezwłocznym, bez względu na 
wysokość  związanych z nim kosztów 
na koszt Wykonawcy dokonać  „naprawy" projektu lub zlecić  to osobie trzeciej 
nie żądając usunięcia wad odpowiednio obniżyć  wynagrodzenia Wykonawcy. 

7  
ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
1.W razie powstania sporu na tle przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany 
przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2.Reklamację  wykonuje się  poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
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3.Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się  do zgłoszonego przez 
Wykonawcę  projektu roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. 
4.W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy projektu, 
względnie udzielenia odpowiedzi na roszczenie, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia 
na drogę  sądową. 
5.Ewentualne spory rozstrzygane będą  przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę  
Zamawiającego. 
6.W sprawach nieuregulowanych niniejszą  umową  mają  zastosowanie postanowienia zawarte 
w: Kodeksie Cywilnym, Prawie budowlanym, oraz w innych aktach prawa, których zapisy 
mają  związek z przedmiotem umowy. 

8  
1.Wszelkie zmiany treści umowy wymagają  formy pisemnej i zgody obu stron. 
2.1ntegralną  częścią  umowy jest zaproszenie do złożenia oferty cenowej. 
3.Umowę  sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

WYKONAWCA: 	 ZAMAWIAJĄCY: 
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