
Zalacznik nr 2 do zaproszenia 

UMOWA NR 272.1 2016 (WZOR) 
Zawarta w dniu 2016 r., w Zakrzewie, pomiedzy: 
Gmina^ Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, woj. kujawsko - pomorskie, 
zwanâ  dalej „zamawiaJ4cym", 
ktorq. reprezentuje Artur Nenczak - Wojta Gminy Zakrzewo, 
przy kontrasygnacie mgr Ewy Milewskiej - Skarbnika Gminy Zakrzewo, 
a 
Firma; 

zwanâ  dalej „ wykonawca/", 
ktorâ  reprezentuje: - , 

nastepujacej tresci: 

§ 1 
1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz zamawiajaxego dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich 
wykorzystujaxych odnawialne zrodla energii sluzace do wytwarzania energii elektrycznej 
(instalacje fotowoltaiczne) dla potrzeb obiektow komunalnych na terenie Gminy 
Zakrzewo", zwanej dalej „ dokumentacja". 

2. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiedni^ wiedza^ i umiejetnosciami oraz 
wystarczajacymi srodkami technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz ze 
wykona J4 z nalezyt^ starannoscia^ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz 
normami i normatywami w budownictwie. 

§ 2 
1. Wykonana dokumentacja zawierac bedzie dla zadania, o ktorym mowa w § 1 ust. 1: 

1) projekt budowlano-wykonawczy zawierajacy wszystkie niezbedne decyzje, 
uzgodnienia, zezwolenia, opinie - w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej i 1 egz. 
w wersji elektronicznej, 
2) kosztorys inwestorski - w ilosci 2 egzemplarze w wersji papierowej, 
3) kosztorys nakladczy - w ilosci 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 egzemplarz 
w wersji elektronicznej. 

2. Dokumentacja musi spelniac wymagania - ustawy prawo budowlane, polskich norm, 
norm i przepisow branzowych oraz zasad wiedzy technicznej. Dokumentacja musi bye 
wewnetrznie spojna i powinna uwzgledniac zastosowanie materialow posiadajacych 
stosowne certyfikaty. 

3. W rozwiazaniach projektowych zastosowane bedâ  wyroby (materialy i urz^dzenia) 
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania. Wyroby zaliczone do 
grupy jednostkowego stosowania w budownictwie bedâ  mogly bye zastosowane tylko 
po uprzedniej akceptacji zamawiajacego. 

4. W dokumentacji okreslone bedâ  jedynie parametry techniczne i wymagania 
funkcjonalne zastosowanych wyrobow, ustalaj^c jednoczesnie prawo zastosowania 
wyrobow rownowaznych. 

5. Wykonawca ma obowiazek przedstawic zamawiaj^cemu ewentualne propozyeje 
zmian technologii, wyrobow lub sposobow realizacji wykonania przyszlych robot 
budowlanych, jezeli mog^ one w istotny sposob wplyn^c na obnizenie kosztow 
realizacji inwestyeji. 

6. Wykonawca jest obowiazany zapewnic w razie potrzeby udzial w opracowaniu 
dokumentacji osob posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania 



w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych 
przez te osoby opracowan projektowych. 

§ 3 
1. Zamawiajacy przekazal wykaz obiektow komunalnych objetych sporzadzeniem 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej w dniu podpisania niniejszej umowy. 
2. Zamawiajqcy w sposob uzgodniony z wykonawca przekaze inne informacje istotne 

z punktu widzenia celu umowy. 
§ 4 

1. Do kontaktow z wykonawc^ w sprawach wykonania umowy zamawiajacy upowaznia 
pracownika Jana Baka. 

2. Do kontaktow z zamawiajaxym w sprawach wykonania umowy wykonawca 
upowaznia pana 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiazuje sie wykonac dokumentacje i dostarczyc wykonanq 

dokumentacje zamawiajacemu, o ktorej mowa w § 1 ust. 1, w terminie do dnia 
2016 r. 

2. Wykonawca zachowa 1 archiwalny egzemplarz dokumentacji. W razie zaprzestania 
prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez wykonawce egzemplarze archiwalne 
zostanq. powierzone jego nastepcy prawnemu, a w jego braku - zamawiajacemu. 

3. Wykonana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna 
z punktu widzenia celu, ktoremu ma sluzyc. Kazdy z egzemplarzy dokumentacji 
bedzie zawieral oswiadczenie wykonawcy o spelnieniu powyzszych wymagah. 

§ 6 
1. Miejscem przekazania i odbioru dokumentacji bedzie siedziba zamawiajqcego. 
2. Odbior dokumentacji bedzie potwierdzony przez upowaznionego przedstawiciela 

zamawiajqcego i wykonawce. 
3. W razie stwierdzenia wad lub usterek przekazanej dokumentacji, za ktore wykonawca 

odpowiada, zamawiajacy jest uprawniony do zadania: 
1) poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej czesci dokumentacji - w 
razie stwierdzenia wad lub usterek, ktorych usuniecie jest mozliwe, 
2) obnizenia wynagrodzenia o kwote odpowiadajaxa^ utraconej wartosci uzytkowej - w 
razie stwierdzenia wad, ktorych usuniecie jest niemozliwe. 

4. Wykonawca nie moze odmowic poprawienia lub ponownego wykonania 
dokumentacji, jezeli przyczyny wad lub usterek lezaly po jego stronie. 

§ 7 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysluguje od Zamawiajacego 

wynagrodzenie w kwocie l^cznej: 
netto - zl , slownie: , 
V A T - zl , slownie: , 
brutto - zl , slownie: , ktore 
ustalono z zastosowaniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamowieh publicznych (tekst jednolity: Dz. U . z 2015 r., poz. 2164 z pozn. zm.). 

2. Wynagrodzenie wykonawcy: 
a) nie obejmuje kosztow wykonania egzemplarzy dokumentacji ponad liczby 
wymienione § 2 ust. 1, 
b) obejmuje sprawowanie nadzoru autorskiego. 

§ 8 
1. Podstawq do wystawienia faktury przez wykonawce jest potwierdzenie odbioru 

dokumentacji. 



2. Zaplata wynagrodzenia odbywac sie bedzie fakturq koncowq, platnq przelewem na 
konto wykonawcy w terminie dni od dnia otrzymania faktury. Platnik: 
Gmina Zakrzewo, ul. Lesna 1, 87 - 707 Zakrzewo, NIP 891-16-22-070. 

3. Za date zaplaty uznaje sie dzien, w ktorym zamawiajacy wydal swojemu bankowi 
polecenie przelewu. 

4. Zobowiazania Zamawiajacego wynikajace z niniejszej umowy nie mogq bye 
przedmiotem cesji na rzecz innych podmiotow. 

§ 9 
1. Z chwilq zaplaty wynagrodzenia majatitowe prawa autorskie do dokumentacji 

przechodzq na zamawiajacego, co nastepuje bez dodatkowego wynagrodzenia. 
2. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majaticowe do 

wymienionego w § 1 przedmiotu umowy w zakresie zastosowania i udostepniania 
dokumentacji projektowej zgodnie z obowiazujacymi przepisami dla potrzeb realizacji 
inwestyeji. 

§10 
Wykonawca udziela zamawiajacemu na przedmiot wykonywanej umowy gwarancji 
wynoszacej 36 miesiecy, liczac od dnia przekazania calej dokumentacji. 

§11 
1. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad lub usterek przedmiotu umowy, za 

ktore odpowiada wykonawca, zamawiajacy jest uprawniony do zadania: 
1) poprawienia lub ponownego wykonania przedmiotu umowy - w razie 

stwierdzenia wad, ktorych usuniecie jest mozliwe, 
2) obnizenia wynagrodzenia o kwote odpowiadajqcq utraconej wartosci uzytkowej 

- w razie stwierdzenia wad, ktorych usuniecie jest niemozliwe. 
2. Zamawiajacy moze dochodzic roszczeh takze po uplywie okresu gwarancji, jezeli 

wniosl reklamacje przed uplywem tego okresu. 
3. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad przedmiotu zamowienia, jezeli 

przyczyny wad lezaly po jego stronie. 
4. W sytuacji okreslonej w ust. 1 pkt 1 zamawiajacy ustala odpowiedni termin na 

usuniecie wad. Bezskuteczny uplyw terminu stanowi podstawe udzielenia 
zamowienia osobie trzeciej. 

5. Przy przekazaniu i odbiorze przedmiotu zamowienia objetego gwarancja § 6 
stosuje sie odpowiednio. 

§12 
1. Wykonawca bedzie zobowiazany zaplacic zamawiajacemu kary umowne 

w nastepujacych przypadkach: 
1) za kazdy dzieh zwloki w wykonaniu dokumentacji zgodnie z terminem ustalonym 

w § 5 ust. 1 - 0,20 % wartosci netto umowy, lacznie nie wiecej niz 30 % wartosci 
netto umowy, 

2) za odstqpienie od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada wykonawca - 30 % 
wartosci netto umowy, 
3) za kazdy dzieh zwloki w poprawieniu lub ponownym wykonaniu przedmiotu 
umowy - 0,20 % wartosci netto umowy, lacznie nie wiecej niz 30 % wartosci netto 
umowy, 

2. Zamawiajacy bedzie zobowiazany zaplacic wykonawcy kary umowne za odstqpienie 
od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada zamawiajacy - 30 % wartosci netto 
umowy. 



3. Postanowienia ust. 1 i 2 nie wylaczajq mozliwosci dochodzenia odszkodowania 
uzupelniajacego na zasadach ogolnych, jezeli wartosc powstalej szkody przekroczy 
wartosc kar umownych. 

§13 
Wykonawca nie moze przenosic na osoby trzecie praw i obowiazkow wynikajacych 
z niniejszej umowy. 

§14 
Zmiany niniejszej umowy wymagajq dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem 
niewaznosci. 

§15 
Spory powstale na tie realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla 
siedziby zamawiajacego. 

§16 
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie majq przepisy Kodeksu cywilnego, 
ustawy - Prawo budowlane i przepisow branzowych. 

§17 
Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze 
stron. 

W Y K O N A W C A : Z A M A W I A J A C Y : 


