
Załącznik nr 6 
 

UMOWA  nr ................ 
o wykonanie dokumentacji projektowej  

 

 
W dniu …………………………. r. w Zawierciu, pomiędzy: 
Zakładami Produkcyjnymi B-D S.A. z siedzibą w Zawierciu, 42-400 Zawiercie, 
ul. 11 Listopada 2/4, wpisanymi do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000448754, prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy, XVII Wydział Gospodarczy, w Częstochowie, kapitał zakładowy 
417.800,00 zł., NIP 6490021661, reprezentowanymi przez: 
Prezesa Zarządu – Annę Frącisz 
zwanymi dalej „Zamawiającym”, z jednej strony 

a 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….. 
reprezentowanym przez:   
         
………………………………………………………. 
………………………………………………………. 
  
zwaną dalej „Wykonawcą”, z drugiej strony została zawarta umowa treści 
następującej: 
 

§ 1 

 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowy dla 
instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1,2 MWp na  terenie Wytwórni Wód 
Jura Skałka, w miejscowości Skałka, gmina Włodowice. 

2. Przedmiot niniejszej umowy w szczególności obejmuje: 
1) wykonanie projektu budowlanego, wraz ze wszystkimi 

niezbędnymi uzgodnieniami, badaniami i opiniami stanowiącym 
podstawę uzyskania pozwolenia na budowę (w tym mapę do celów 
projektowych),  

2) wykonanie branżowych projektów wykonawczych, 
3) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  
4) wykonanie przedmiarów robót, 
5) wykonanie kosztorysów inwestorskich i zbiorczych zestawień 

kosztów,   
6) uzyskanie pozwolenia na budowę,  



 
§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z 

zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 
oraz normami, przy zachowaniu najwyższej staranności, w szczególności 
zgodnie  z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w  Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącymi załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest przygotowany pod względem 
technicznym i organizacyjnym, posiada niezbędną wiedzę oraz wszelkie 
wymagane prawem uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca zaopatrzy dokumentację projektową w wykaz opracowań 
praz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z 
umową, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i jest 
wydawana w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. 
Wykaz opracowań i pisemne oświadczenie stanowią integralną część 
przekazywanej dokumentacji projektowej. 

 
§ 3 

 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować pełny przedmiot umowy w terminie 
czterech miesięcy, liczonych od daty podpisania niniejszej umowy. 
 

    § 4 
 

1. Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy 
Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w 
kwocie …………….. zł. (słownie: ……………………………………….. 
zł.) plus należny VAT. 
Wynagrodzenie to będzie niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu 
umowy. 

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 obejmuje: 
1) Wszystkie koszty związane z wykonaniem prac i czynności określonych 
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy,  
2) Koszty dojazdów, ewentualnych noclegów i tp.,  
3) Wszystkie wymagane opłaty urzędowe,  
4) Wszystkie podatki, opłaty i inne ewentualne obciążenia związane z 
realizacją umowy,  z wyłączeniem podatku VAT. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust. 1 po 
prawidłowym wykonaniu całości przedmiotu umowy, potwierdzonym 
protokołem odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego oraz 
protokołem przekazania Zamawiającemu pozwolenia na budowę oraz 



wykazu i oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy w 
terminie 30 dni kalendarzowych od daty doręczenia Zamawiającemu 
prawidłowej faktury, wystawionej po spełnieniu wymogów określonych w 
niniejszym ustępie.  

4. W przypadku nie uregulowania należności w terminie wymienionym w ust. 3 
Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 

 
§ 5  

 
1. W ramach wynagrodzenia, określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy 

Wykonawca: 
1)  przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich 

utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych 
wytworzonych w trakcie realizacji zamówienia, 

2)  zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz  ich 
przeróbek, oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z 
przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa wyżej następuje: 
1)  z chwilą faktycznego wydania przedmiotu umowy, 
2)  bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

pól eksploatacji: 
a)  wykorzystywanie utworów na własny użytek oraz na użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b)  utrwalanie utworów na wszelkich rodzajach nośników, 
c)  zwielokrotnianie utworów' dowolną techniką w dowolnej ilości. 
d)  wprowadzanie utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, 
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

e)  wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f)  wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
g)  wprowadzanie zmian, skrótów, 
h)  publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym. 
3.  Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów 

Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory 
zostały utrwalone. 

4.  Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw 
majątkowych osób trzecich, utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
 
 

 



§ 6 
 

1. Okres rękojmi na przedmiot umowy określony w § 1 rozpoczyna swój bieg 
od dnia przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu umowy i 
kończy z upływem okresu rękojmi za wady dla robót budowlanych 
realizowanych w oparciu o ten przedmiot umowy. 

2. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój 
koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad 
Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie. 

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych 
w okresie, o którym mowa w ust. 1 w terminie niezbędnym do ich usunięcia, 
określonym na piśmie przez Zamawiającego. Zamawiający może zlecić 
usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

4. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w 
związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację 
projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli konieczność poniesienia 
kosztów powstała w związku lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

5. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność 
odszkodowawczą za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych, prowadzonych w oparciu o 
dokumentację projektową będącą przedmiotem umowy, jeżeli roboty te 
wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, szkoda powstała w związku 
lub z powodu wad w tej dokumentacji. 

 
§ 7 

 
1. Zamawiający może od umowy odstąpić jeżeli: 

1)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy albo 
sprzeczny z umową lub zastrzeżeniami Zamawiającego, pomimo 
wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany sposobu 
wykonywania przedmiotu umowy i wyznaczenia mu w tym celu 
odpowiedniego terminu, 

2) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub zakończeniem wykonywania 
przedmiotu umowy tak dalece, że nie jest prawdopodobne żeby zdołał je 
ukończyć w czasie umówionym. 

2. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia od umowy Zamawiający ma 
prawo złożyć w terminie 5 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego 
podstawę do odstąpienia. 
 
 
 
 

 



§ 8 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących 
tytułów: 
1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za 
każdy dzień opóźnienia, 

2) Za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji ujawnionych w okresie 
rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia, 
po upływie ustalonego przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad, 

3) W razie odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej umowy z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia przez 
Wykonawcę, jednakże z przyczyn nie leżących po stronie 
Zamawiającego lub w razie nie wykonania lub nienależytego 
wykonania całości lub części umowy przez Wykonawcę – w wysokości 
10% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych na zasadach ogólnych. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar 
umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia. 
 

      § 9 
 
1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu niniejszej umowy 

w całości lub w części osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na osobę trzecią. 
 

§ 10 
 

Zasady ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz 
ochrony danych osobowych pozyskanych lub udostępnionych w związku z 
wykonywaniem postanowień niniejszej umowy określa umowa o zachowaniu 
poufności z dnia ……………………. r.  
 

§ 11 
 
Do kontaktów i przekazywania uwag wynikających z realizacji niniejszej 
umowy, ze strony Zamawiającego wyznaczony został ……………………..… 
tel. ………………………, email ……………………., a ze strony Wykonawcy  
....................................... tel. ..................................., email ……………….… .  
 



 
      § 12 
 
Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszej 
umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 13 
 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 14 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, prawa budowlanego i inne przepisy szczególne. 
 

§ 15 
 
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 

        Zamawiający Wykonawca 


