
Załącznik nr 2 

WZÓR 
UMOWA na wykonanie prac projektowych 

 

zawarta w dniu  ………….. roku pomiędzy: 

Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Krakowie, ul. Gazowa 15 wpisaną do Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej o numerze 000000024349, 

posiadającą, REGON 351371049, NIP 675-11-59-60, zwaną dalej „Zamawiającym”, 

reprezentowaną przez: 

Dyrektora – Adama Jędrzejczyka  

a 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………...,  

reprezentowaną przez ………………………. 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą”. 

 

Z uwagi na wartość umowy nie mają do niej zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych zgodnie z jej art. 4 pkt 8 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.). 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowo – kosztorysowych dotyczących przebudowy 

pomieszczeń na potrzeby serwerowni w budynku PSSE w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 9. 

2. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z: 

1) wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym;  

2) postanowieniami niniejszej umowy; 

3) ofertą Wykonawcy z dnia ....................... (załącznik 1 do umowy).  

3. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje wiedzą, doświadczeniem a także niezbędnym potencjałem 

koniecznymi do realizacji umowy i zobowiązuje się do: 

1) wykonania umowy z dołożeniem należytej staranności, 

2) wykonania projektu zgodnie z zaleceniami Zamawiającego, jeśli nie są lub nie będą one 

sprzeczne z obowiązującymi przepisami lub zasadami sztuki, 

4. Prace projektowo – kosztorysowe opisane w ust. 1 niniejszego paragrafu Wykonawca wykona 

osobiście* / z udziałem podwykonawców*. 

§ 2 

1. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy z Wykonawcą w zakresie niezbędnym do wykonania 

przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zobowiązuje się ponadto do udzielania na bieżąco wszelkich wyjaśnień niezbędnych 

do wykonania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy a także bieżącego 

opiniowania i akceptowania rozwiązań projektowych proponowanych przez Projektanta. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji w terminie do 30 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. 

2. Po wykonaniu dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot odbioru Wykonawca powiadomi o 

tym Zamawiającego, zgłaszając swoją gotowość do odbioru. 

3. Przekazanie wykonanej dokumentacji projektowej nastąpi za podpisanym przez obie strony lub 

osoby przez nie upoważnione, protokołem przekazania, w dniu wyznaczonym przez 

Zamawiającego, przypadającym nie później niż w terminie 3 roboczych dni od zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru. 

4. W przypadku wad wykonanego projektu, Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia w 

terminie 14 dni liczonych od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego, dokonanego najpóźniej 

na piśmie w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania mu projektu, w którym wady wystąpiły.  



5. Ostateczny brak wad projektu potwierdzony zostanie podpisanym przez obie strony, lub 

upoważnione przez nie osoby, protokołem odbioru. W takiej sytuacji jako datę wykonania 

przedmiotu umowy przyjmuje się dzień podpisania protokołu przekazania, o którym mowa w ust. 3 

niniejszego paragrafu. 

 

§ 4 

1. Za wykonanie dokumentacji projektowej Zamawiający zapłaci Wykonawcy brutto 

……………………….. złotych (słownie: ………………………………….. w tym podatek VAT 

(23%)). 

2. Wykonawca wystawi fakturę VAT po podpisaniu protokołu odbioru dokumentacji projektowej. 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury, na 

jego rachunek bankowy wskazany w fakturze, w terminie 14 dni od dnia doręczenia faktury 

Zamawiającemu. 

4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

5. Zamawiający oświadcza, iż posiada status „podatnik VAT – zwolniony” i posiada numer 

identyfikacji podatkowej NIP 675-11-59-603. 

6. Wykonawca oświadcza, iż jest podatnikiem VAT i posiada numer identyfikacji wskazany powyżej 

w oznaczeniu Wykonawcy. 

§ 5 

1. Wykonawca wykona dokumentację projektową w trzech egzemplarzach oraz na nośniku 

elektronicznym. 

2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca wykona dodatkowe egzemplarze za dodatkową opłatą 

odpowiadającą kosztom powielenia. 

§ 6 

1. W wypadku zwłoki w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej będącej przedmiotem 

niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary 

umownej w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień 

zwłoki, nie więcej jednak niż 15% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1.  

2. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 

§ 4 ust.1 oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane do dnia odstąpienia prace 

projektowe. 

3. W razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia określonego  

w § 4 ust. 1. 

4. Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyłączają prawa do dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania w wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

 

§ 7 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego  

i inne przepisy powszechnie obowiązujące właściwe z uwagi na przedmiot umowy. 

3. Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, Strony rozstrzygać będą na drodze 

polubownej. Jeżeli w terminie 14 dni Strony nie dojdą do porozumienia, do rozstrzygnięcia sporu 

właściwym będzie sąd dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron umowy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:        WYKONAWCA: 

 


