
 

 

Załącznik Nr 4                                                                                            „PROJEKT”  

 
UMOWA  
PIN/…/2018 

 
zawarta w dniu ...... 2018 roku w Wojniczu pomiędzy: Gminą Wojnicz adres siedziby: 
32 – 830 Wojnicz ul. Rynek 1, NIP 873-26-30-130, reprezentowaną przez Panią mgr 
Dorotę Wełnę – Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego, przy  
kontrasygnacie Głównego Księgowego - Pani mgr Barbary Śmistek, zwaną dalej  
Zamawiającym,  
a………………………………………………………………………………………………………., 
zwanym dalej Wykonawcą, 
o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) z uwagi na fakt,  
iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30.000 euro.  

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia 
pn.: „Projekt dostosowania pomieszczeń parteru segmentu A w Szkole Podstawo-
wej   w Wojniczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  i higieniczno- 
sanitarnych dla potrzeb oddziałów przedszkolnych”, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy. 
 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac: 
 
1. Wymagania projektowe: 
- planuje się utworzenie 3 oddziałów przedszkolnych z maksymalną liczbą 25 
dzieci w jednym oddziale, 
- należy zaprojektować dodatkowe wejście na zewnątrz budynku wraz z rampą 
dla niepełnosprawnych, 
- oddzielenie pomieszczeń przedszkolnych od pozostałych części szkoły ścianą 
ogniową El30 wraz z drzwiami przeciwpożarowymi, 
- zaprojektować szatnię dla dzieci, 
- przystosować pomieszczenia sanitariatów dla potrzeb dzieci ( sprawdzić ilość 
miejsc WC, ilość umywalek, zaprojektować brodzik i wentylację wymuszoną me-
chanicznie) 
 - przystosować pomieszczenia ( sale dla dzieci) oraz ciąg komunikacyjny do obo-
wiązujących przepisów, 
- zaprojektować pomieszczenie gospodarcze,  
- zaprojektować przeniesienie pracowni chemicznej do segmentu D (likwidacja 
istniejącej pracowni chemicznej), 
- wykonać mapę do celów projektowych, 
- uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę. 



 

 

 
2. Zamawiający przekaże projektantowi: 
 - decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
 - kserokopie rzutu piwnic i parteru segmentu A 

 
§ 2 

Termin wykonania projektu wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na  
budowę do 30 kwietnia 2019r. 
 

§ 3 
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości 

brutto ………..zł (słownie złotych: ……………………………………złotych 00/100) w tym  
należny podatek VAT (tj. …………. zł). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty 
związane z realizacją całego przedmiotu umowy.       

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. - 
uwzględnia wszelkie niezbędne do realizacji niniejszej umowy koszty i opłaty  
wynikające z konieczności wykonania zamówienia w całości. 

 
§ 4 

1. Wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy płatne będzie do 30 dni od dnia, 
     doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
2. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30 – dniowego  

terminu płatności od momentu doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę  
prawidłowo wystawionej faktury. 

3. Za termin zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowe-
go Zamawiającego. 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru. 
 

§ 5 
1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 %  
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  
(termin zakończenia robót określono w § 2 niniejszej umowy), 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w przedmiocie umowy – 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1   za 
każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysoko-
ści 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy  
z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia  
brutto, określonego w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia, skutkującego utratą 
przez Zamawiającego dofinansowania zamawianych robót budowlanych,  
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej  
utraconemu dofinansowaniu.  



 

 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty kar umownych oraz innych  
należności z kwotą wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy. Przed  
dokonaniem kompensaty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę  
o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych lub innych należności, i prze-
każe Wykonawcy notę obciążeniową. Wykonawca wyraża zgodę na ewentualne  
potrącenie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Gdyby 
kompensata okazała się nie możliwa zobowiązuje się Wykonawcę do zapłaty kar  
w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. 

5. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach 
ogólnych, jeżeli poniesienia szkoda przekracza kary umowne. 

6. Kary umowne  są wymagalne niezależnie od wysokości poniesionej szkody  
i zawinienia strony obowiązanej do zapłaty kary. 

7. Brak zapłaty kary umownej spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę. 
 

§ 6 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie  

i środki materialne oraz sprzęt niezbędny do wykonania usługi.   
2. Wykonawca ma obowiązek wykonania usługi określonej w § 1 z należytą  

starannością, z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru jego działalności. 
3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi będącej przedmiotem  

niniejszej umowy, we własnym zakresie i na własny koszt. 
4. Wykonawca przenosi z dniem przekazania projektów na Zamawiającego, a Zama-

wiający nabywa bez obowiązku dodatkowego wynagrodzenia, wyłączne i nieogra-
niczone autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do korzystania  
i rozporządzania przedmiotem umowy w całości lub we fragmentach, bez ograni-
czeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami, na cały okres ochrony 
praw majątkowych, na następujących polach eksploatacji: 

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach, bez ograni-
czeń ilościowych, dowolną w dacie zawierania umowy techniką. 

b. Publicznego prezentowania i odtwarzania w całości lub we fragmentach 
bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką. 

5. Z dniem przekazania projektów Wykonawca przenosi na Zamawiającego,  
a Zamawiający nabywa na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych, bez 
ograniczeń przestrzennych, wyłączne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania 
na wykonywanie zależnych praw autorskich, tak przez Zamawiającego i osoby 
trzecie, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji 
utworów zależnych. W szczególności Zamawiający ma prawo do dokonywania lub 
zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń 
na dowolny język obcy oraz dla potrzeb realizacji zadania opisanego w § 1. 

 
§ 7 

 
Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do koordynacji wykonania umowy 
jest: P. Dorota Wełna, a przedstawicielem Wykonawcy jest: Pan/i....................  

 
 
 
 



 

 

§ 8 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem  
nieważności. 

§ 9 
1. W sprawach nie unormowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 
2. Strony mają obowiązek powiadamiać się wzajemnie o każdej zmianie adresu 

do korespondencji. W przypadku niezastosowania się do tego postanowienia 
korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uważa się za dostarczoną  
w ósmym dniu po pierwszym awizowaniu. 

3. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 
przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej  
zgody Zamawiającego. 

4. Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle wykonania umowy właściwy jest 
Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 
dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

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


