
 

UMOWA  NR  KB/581/MB/24/W/2008 

zawarta w dniu 20.10.2008r  pomiędzy: 

Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,                          

NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 – zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, 

reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pana Wojciecha Szczurka z upoważnienia którego 

działają: 

Wiceprezydent Miasta Gdyni           -    Bogusław Stasiak 

Naczelnik Wydziału Budynków       -    Roman Witowski    

na podstawie zarządzenia nr 7824/08/V/M  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.10.2008 r. 

z jednej strony, a: 

BBS DESIGN ARCHITEKCI BUDNY JARZYŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA  

81-451 Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 ,  

działająca na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego  nr KRS  0000299054       

NIP 586-221-12-23, REGON 220563603., zwana w dalszej części umowy Wykonawcą, 

reprezentowana przez : 

Dyrektora  -  Jolantę Budny  

Dyrektora  -  Magdalenę Jarzyńską, 

wybrana w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych  

z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U.  Nr 223 z 2007 r. poz. 1655) , EZP 340/81/MB/08. 

 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wielobranżowej dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa budynku przy ul. Grabowo nr 2/ 

Morska 89 w Gdyni” obejmującej opracowanie: 

1. Mapy do celów projektowych uzgodnionej z Marynarką Wojenną oraz ZUD; 

2. Inwentaryzacji architektonicznej i istniejących instalacji w całym budynku dla celów projektowych  

    wraz z orzeczeniem technicznym oraz ekspertyzą kominiarską przewodów wentylacyjnych;  

3. Projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu ; 

4. Projektów wykonawczych w zakresie:  

a)  architektury i konstrukcji uwzględniające lokalizację windy osobowej wewnątrz budynku ,  

     wykonanie dodatkowego wejścia na poziom parteru oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych;  

b) instalacji elektrycznych, w tym wykonanie nowej rozdzielnicy głównej oraz rozdzielnic     

    piętrowych; 

c) instalacji monitoringu, domofonowej, kontroli dostępu, zasilania komputerów,  

   telefonicznej;   

d) instalacji sanitarnych : 

     -  wod-kan. z wymianą pionów kanalizacji i wody przechodzących również przez lokale  

        mieszkalne oraz wewnętrznej instalacji p.poż. 

     - instalacji gazowej – w zakresie likwidacji zbędnej części instalacji gazowej 

      - instalacji  c.o. i c.w. wraz z uwzględnieniem wymiany instalacji w mieszkaniach w całym  

        budynku oraz modernizacji węzła cieplnego z uwzględnieniem bezkonfliktowej eksploatacji  



        instalacji przez różnych użytkowników ( odbiorców);   

e) oświetlenia terenu; 

f) parkingu z dojazdem i odwodnieniem, chodników oraz zagospodarowaniem wewnętrznego  

   dziedzińca pomiędzy budynkami ul. Morska nr 89 i ul. Morska nr 91; 

g) urządzenia zieleni. 

 

5.  Kosztorysu inwestorskiego dla wszystkich branż; 

6.   Przedmiaru robót;   

7.   Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych; 

oraz 

8. Przygotowanie materiałów niezbędnych do wystąpienia o warunki techniczne do gestorów 

uzbrojenia przez Zamawiającego. 

9.  Uzyskanie kompletu uzgodnień i wymaganych pozwoleń  niezbędnych do uzyskania decyzji  

      pozwolenia na budowę. 
 

§ 2 

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY   

Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w terminie  145 dni od daty podpisania umowy tj.:  

do dnia 14 marca 2009 r. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI  STRON 

1. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia dla Wykonawcy poglądowej 

inwentaryzacji architektonicznej budynku. 

2. Zamawiający zapewni  bieżącą współpracę i dostęp Wykonawcy do wszystkich informacji  i  

    dokumentacji niezbędnych do realizacji umowy. 

3. Wykonawca  jest upoważniony do wykorzystania opracowań wydanych mu przez Zamawiającego 

     tylko dla potrzeb wykonania niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia propozycji rozplanowania pomieszczeń Miejskiego  

     Ośrodka Pomocy Społecznej i Młodzieżowego Domu Kultury z użytkownikami oraz 

     Zamawiającym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w formie 

pisemnej w następującej ilości egzemplarzy:  

      Inwentaryzacja architektonicznej i instalacji wewnętrznych - w 2 egz. 

Projekt budowlany – w 4 egz. 

Projekty wykonawcze – po 4 egz. 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w 2 egz. 

Przedmiary robót – w 2 egz. 

Kosztorysy inwestorskie – w 2 egz. 

Mapa do celów projektowych – w 1 egz. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu przedmiotu zamówienia w wersji   

    elektronicznej. W celu zamieszczenia przez Zamawiającego ogłoszenia o przetargu  w  Biuletynie   

    Zamówień Publicznych, należy dostarczyć dokumentację w wersji elektronicznej w postaci  



    skompresowanych plików (zip), w których całkowita pojemność plików pdf nie przekracza 8,0 MB.  

    W nazwach folderów i plików nie należy stosować polskich liter: ć, ś, ź, ż, ą, ę, ó, ł. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania uwag w formie pisemnej, faksem lub drogą  

    elektroniczną do dnia wykonania prac od dnia dostarczenia przez Wykonawcę poszczególnych  

    elementów przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia  

    w terminie i zakresie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8. Zamawiający potwierdzi przyjęcie przedmiotu zamówienia lub jego części protokółem zdawczo –    

    odbiorczym w terminie 14 dni od daty dostarczenia. Podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę    

    protokół zdawczo-odbiorczy bez uwag będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury za  

    realizację zamówienia. 

9. W przypadku stwierdzenia wad i niezgodności w przekazanym przedmiocie zamówienia lub jego   

    części, podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego nastąpi  

    w terminie 14 dni od przekazania przez Wykonawcę kompletnego, poprawionego zgodnie  

    z oczekiwaniami Zamawiającego, przedmiotu zamówienia. 

10. Zamawiający wyda opinię o dokumentacji w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od dnia  

    protokolarnego przejęcia poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia. 

11.Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu do jego siedziby. 

 

§ 4 

 

1.Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia zestawienia prac projektowych zgodnie  

    z zakresem umownym oraz dołączenia do dokumentacji oświadczenia o kompletności projektu wraz   

    z klauzulą.  

2. Wykonawca wykona dokumentację zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi, zasadami  

    współczesnej wiedzy, obowiązującymi normami i przepisami. 

    Dokumentację należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

    2  września 2004 r. (Dz.U. Nr 202/2004 poz.2072)  w sprawie szczegółowego zakresu i formy  

    dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  

    programu funkcjonalno-użytkowego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. 

    ( Dz.U. Nr 130/2004 poz. 1389 ) w sprawie określenia metod i podstawy sporządzania kosztorysu  

    inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów  

     robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, Ustawą z dnia 7 lipca      

1994 r. Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U.  

1995 Nr 120/2003, poz. 1133 ) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.  

3.  Zamawiający zapewni Wykonawcy: 

1) bieżącą współpracę w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy, 

2) dostęp do wszelkich informacji i dokumentów dotyczących przygotowywanego przedsięwzięcia 

będących w posiadaniu Zamawiającego, 

3) prezentacje postępu prac nad przedmiotem zamówienia wraz z możliwością zgłaszania 

problemów, w których konieczne jest dokonanie rozstrzygnięć przez Zamawiającego, 

                  4. Sprawy, które wymagają decyzji Zamawiającego zostaną mu przedłożone przez Wykonawcę na    

                      piśmie i doręczone osobie upoważnionej przez Zamawiającego w sposób określony w § 10.   



                      Zamawiający odpowie Wykonawcy pisemnie w możliwie najkrótszych terminach, tak, aby nie   

                      opóźnić wykonania przez niego Umowy. 

 

§ 5  

 

WYNAGRODZENIE  I  ZAPŁATA  ZA  PRACĘ 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za opracowanie przedmiotu umowy wg  § 1 w wysokości  

148.000,00  zł netto (słownie złotych : sto czterdzieści osiem tysięcy 00/100) 

+ podatek VAT wg obowiązujących przepisów – zgodnie ze stanem prawnym na dzień zawarcia 

umowy podatek VAT wynosi   22 %   czyli  32.560,00 zł 

Łącznie  180.560,00 zł brutto, słownie złotych: sto osiemdziesiąt tysięcy pięćset sześćdziesiąt  

00/100. 

2. Formularz cenowy wykonany w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych  

stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

3. W wynagrodzeniu mieści się całkowity koszt wykonania przedmiotu umowy. 

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zapłacone przez Zamawiającego 

przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. Należność dla Wykonawcy – 

Zamawiający zapłaci przelewem na  konto określone na fakturze. 

5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP 586-002-28-60 

6. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT –  NIP 586-221-12-23. 

7. Usługa zakwalifikowana CPV: 74225000-2   

 

§ 6 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość częściowych płatności za wykonanie : mapy do celów  

    projektowych, inwentaryzacji oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej. 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1.  strony ustalają płatności na  podstawie    

    faktur  wystawionych  przez Wykonawcę w następujący sposób: 

      1) Po dostarczeniu mapy do celów projektowych oraz inwentaryzacji architektonicznej i instalacji  

          wewnętrznych, na podstawie podpisanego przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego  

          Wykonawca wystawi fakturę w  wysokości 100% wynagrodzenia za te prace. 

2) Po dostarczeniu pozostałych prac objętych zakresem umowy, na podstawie podpisanego przez  

    strony protokółu zdawczo-odbiorczego, Wykonawca wystawi fakturę w wysokości 80%  

    wynagrodzenia umownego, 

3) Fakturę końcową obejmującą pozostałe 20% wynagrodzenia Wykonawca wystawi po uzyskaniu  

    opinii Zamawiającego o przyjęciu przedmiotu zamówienia bez zastrzeżeń.  

 

§ 7  

KARY UMOWNE. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. Ustaloną przez strony formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 



1) Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w całości w stosunku do terminu ustalonego 

w § 2 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % umownego wynagrodzenia brutto za całość  

przedmiot zamówienia,  za każdy dzień opóźnienia. 

2) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi                           

odpowiedzialność Wykonawca, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za     przedmiot 

umowy.     

3) Za nieterminowe usunięcie wad i usterek w przedmiocie umowy, stwierdzonych przy odbiorze, 

w stosunku do terminu ustalonego przez Zamawiającego, w  wysokości 0,1 % umownego 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. 

4) Za błędy i wady ujawnione po odbiorze przedmiotu umowy, a także w trakcie wykonywania 

robót w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień usuwania wad  

i usterek w przedmiocie umowy, licząc od dnia następnego od terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie  tych wad i usterek. 

5) Za wady i usterki ujawnione w trakcie realizacji inwestycji, w wysokości 10 % wynagrodzenia  

brutto należnego za wykonanie robót usuwających te wady i usterki. 

3. Ustala się, że potrącenie kar umownych o których mowa w pkt 1) i 3), nastąpi przy fakturze 

końcowej wystawionej w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 

rzeczywiście poniesionej szkody. 

§ 8 

 

POSTANOWIENIA DODATKOWE. 

W razie wystąpienia w trakcie opracowania projektów budowlanych i wykonawczych konieczności 

wykonania uzupełniających prac projektowych, ich zakres i wysokość wynagrodzenia ustalają 

wspólnie obie strony, jednak w kwocie nie większej niż 40 % wynagrodzenia umownego. 

Do wyceny prac dodatkowych należy stosować normy i stawki przyjęte w wycenie projektu. 

 

§ 9 

 

Strony ustalają, że Wykonawca odpowiada za całość i koordynację wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

§ 10 

 

1. Wszelkie zawiadomienia związane z Umową wymagają dla swojej ważności zachowania formy 

pisemnej i będą skuteczne w dniu ich otrzymania przez osoby odpowiedzialne za bieżące kontakty 

z Wykonawcą/Zamawiającym określone w ust. 4 pod adresem wskazanym w Umowie.  

2. Strony zobowiązane są do powiadomienia się o zmianach adresu wskazanego do doręczeń, 

a niewykonanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie dokonane na adresy podane w Umowie 

będą skuteczne. 

3. Zawiadomienia mogą być doręczone do rąk własnych, wysłane listem poleconym, faksem lub 

poczta elektroniczną. W dwu ostatnich przypadkach zawiadomienie wymaga potwierdzenia. 

4.  Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się: 



     1)  ze strony Wykonawcy :  Jolantę Budny i Magdalenę Jarzyńską, 

     2) ze strony Zamawiającego - w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  : Bożennę  

         Zarębę, 

§ 11 

 

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE 

1. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Zamówienia, 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do wykonanego 

dzieła. 

2. Zamawiającemu przysługuje, z poszanowaniem osobistych praw Wykonawcy, prawo do 

wykorzystania całości lub poszczególnych elementów Przedmiotu Zamówienia na następujących 

polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy 

utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 

cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utrwalono Przedmiot 

Zamówienia – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;  

3) w zakresie rozpowszechniania Przedmiotu Zamówienia w sposób inny niż określony w pkt 2 – 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

i  reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

 

§ 12 

 

1.  Korzystanie z materiałów źródłowych dostarczonych przez Zamawiającego w innym celu  

      niż objęty zamówieniem wymaga każdorazowo pisemnej zgody Zamawiającego. 

2.Dane i informacje uzyskane przez Wykonawcę od Zamawiającego w związku z wykonaniem  

     umowy, nie będące danymi z zakresu informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia  

     6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. 2001 r. Nr 112 poz. 1198) są poufne  

     i nie mogą być przez Wykonawcę upubliczniane lub udostępniane osobom trzecim bez zgody  

     Zamawiającego. 

§ 13 

 

POSTANOWIENIA  SZCZEGÒŁOWE 

1. Niniejsza umowa nie może zostać zmieniona na mniej korzystną dla Zamawiającego (zgodnie z art. 

144 Prawa Zamówień Publicznych). 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy (zgodnie z art. 145 Prawa Zamówień Publicznych). 

3. W przypadku przerwania prac z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie za wykonanie części umowy. Stan zaawansowania dokumentacji w dniu 

przerwania prac strony uzgodnią protokolarnie. 



4. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.         

                                        

§ 14 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy 

prawa,  a  szczególnie Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy o dzieło oraz Ustawy Prawo Budowlane  

wraz  z  przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

 

§ 15 

 

Sprawy sporne, których nie będą strony w stanie załatwić we własnym zakresie, rozstrzygać będzie 

właściwy Sąd.  

§ 16 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego 

i jeden dla Wykonawcy. 

Załącznikami do niniejszej umowy, stanowiącymi jej integralną część, jest: 

Zał. nr 1 - SIWZ wraz z załącznikami 

Zał. nr 2 - Formularz cenowy 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                          WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                        Załącznik nr 2 

                                                    do umowy nr KB/581/MB/24/W/2008 z dnia 20.10.2008r. 

 

FORMULARZ  CENOWY 

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa „Przebudowy budynku przy ul. Grabowo 2/Morska 89  

w Gdyni” 

Podstawa wyceny : Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych - 2006 

Nazwa fragmentu pracy projektowej Cena netto w zł 

1 2 

1. Mapa do celów projektowych 1.500,00 

2. Inwentaryzacja architektoniczna i instalacji 

wewnętrznych 

10.500,00 

3. Projekt budowlany 51.500,00 

4. Branżowe projekty wykonawcze 62.000,00 

5. Przedmiary robót  4.000,00 

6. Branżowe kosztorysy inwestorskie 12.500,00 

7.Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

6.000,00 

Razem  netto 148.000,00 

+ VAT 22% 32.560,00 

Razem brutto 180.560,00 

 

Stawka za 1 j.n.p. wynosi  16,50 zł 

 

                                                                                                              

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA 


