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Umowa Nr  KB/571/MB/23/W/2008 
o  wykonanie  prac  projektowych  i  nadzór  autorski 

 
 
zawarta w dniu 13.10..2008 r pomiędzy: 
Gminą Miasta Gdyni z siedzibą w Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54,               

NIP 586-002-28-60, REGON 000598486 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Pana Wojciecha 
Szczurka, w imieniu którego występują: 

 1. Wiceprezydent Miasta Gdyni                    - Bogusław Stasiak 
 2. Naczelnik Wydziału Budynków                - Roman Witowski 
 
zwaną w treści niniejszej umowy Zamawiającym – z jednej strony, 

 

a 

 

firm ą Tebodin-SAP-Projekt  Sp. z o.o.,  ul. Taśmowa 7 bud B, 02-677 Warszawa 

adres do korespondencji: ul. Kartuska 278, 80-125 Gdańsk  

Nr NIP 525-157-30-90 Regon 012349503, 

którą reprezentuje Jerzy Jędrzejewski – Dyrektor biura w Gdańsku, 

zwaną w treści niniejszej umowy Projektantem – z drugiej strony, 
 

o    t r e ś c i    n a s t ę p u j ą c e j : 

 

§ 1. 

Zamawiający zamawia, a Projektant zobowiązuje się wykonać projekt zmiany sposobu 

uŜytkowania wraz z przebudową budynku wymiennikowi ciepła na potrzeby placówki 

opiekuńczo-wychowawczej w tym : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Klub Seniora, 

świetlica socjoterapeutyczna dla dzieci i młodzieŜy 

na działkach nr 394/39, 396/140, 393/39, 439/140, 432/115 przy ul. Widnej 8 w Gdyni , 

zwany dalej „projektem”. Projekt będzie zawierał następujące części oraz będzie 

obejmował następujące czynności: 

1. Projekt koncepcyjny zagospodarowania terenu oraz zabudowy, obejmujący: 

a) uzupełnienie istniejącej koncepcji zmiany sposobu uŜytkowania budynku 

wymiennikowi ciepła na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej w zakresie 

architektury, podstawowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz dyspozycji dotyczących 

rozwiązań instalacji wewnętrznych  w zakresie umieszczenia dodatkowej funkcji ( 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej) 

b) Projektant uzgodni z Zamawiającym projekt koncepcyjny  w zakresie przyjętych 

rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i technicznych – w formie ustaleń bieŜących 

podczas wykonywania projektu koncepcyjnego oraz z formie końcowego 
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zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez Zamawiającego. Uzgodnienie to będzie 

wiąŜące dla obu Stron. 

2. Projekt budowlany z kompletem wymaganych uzgodnień – do wystąpienia z wnioskiem o 

 decyzję o pozwolenie na budowę, w zakresie: 

a) projekt zagospodarowania terenu w granicach lokalizacji: 

• plansza zagospodarowania terenu : 

-     projekt komunikacji kołowej i pieszej  w obrębie projektowanej inwestycji   

b) projekt architektoniczno-budowlany w zakresie: 

• architektury, 

• konstrukcji budowlanych, 

• instalacji sanitarnych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, ogrzewcza, wentylacja 

grawitacyjna), 

• instalacji elektrycznych prądu jedno i trójfazowego i instalacji elektrycznych 

niskoprądowych (okablowanie telekomunikacyjne – telefon, RTV, internet), 

3. Projekty wykonawcze w zakresie wg p 2.a) , 2.b),. 

4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

5.  Przedmiary robót 

6. Kosztorysy inwestorskie 

7. Występowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego w sprawach dotyczących uzyskania 

 wymaganych warunków, decyzji administracyjnych, uzgodnień i innych danych 

 niezbędnych do projektowania oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W tym 

 celu Zamawiający udzieli Projektantowi stosownego pełnomocnictwa. 

8. Uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień projektu. 

9. Nadzór autorski sprawowany na budowie przez projektantów wszystkich branŜ, na 

 warunkach określonych w § 3. 

10. Projektant nie moŜe odmówić wykonania innych opracowań niezbędnych dla 

 kompletności wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, których wymagalności 

 nie moŜna przewidzieć w dniu zawarcia niniejszej umowy, a których konieczność 

 sporządzenia moŜe wyniknąć z warunków zabudowy lub innych postępowań 

 administracyjnych – na podstawie aneksu do umowy ustalającego warunki ich wykonania. 

11. Projektant moŜe wykonać rozwiązania zamienne projektu w stosunku do uzgodnionych z 

 Zamawiającym  w projekcie koncepcyjnym – na podstawie odrębnego zamówienia i 

 aneksu  do umowy ustalającego warunki ich wykonania. 

 

§ 2 
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1. Projektant, działając na podstawie § 1. p.4., uzyska dane i materiały niezbędne do 

wykonania projektu wg § 1. p.1., p.2. i p.3., w tym warunki techniczne dostawy mediów.  

2. Zamawiający dostarczy Projektantowi następujące materiały : 

a) mapę sytuacyjno-wysokościową z uzbrojeniem terenu do celów projektowych  

wraz z wersją elektroniczną, 

 b)      Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie 

przedmiotowej inwestycji , 

oraz wszelkie inne dane, niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, których konieczności 

dostarczenia nie moŜna przewidzieć w  dniu zawarcia niniejszej umowy – w terminie 7 dni od daty 

wystąpienia Projektanta o ich  dostarczenie. Niedotrzymanie tego terminu przez Zamawiającego 

spowoduje wydłuŜenie  terminów umownych o dodatkowy czas oczekiwania. 

 

§ 3. 

1. Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane Projektant zobowiązany jest do pełnienia nadzoru 

autorskiego. 

2. W ramach czynności nadzoru autorskiego Projektant zobowiązuje się do: 

 a) sprawdzania zgodności realizowanych rozwiązań technicznych, materiałowych i 

  uŜytkowych z projektem, 

 b) wyjaśniania wykonawcom robót zgłoszonych przez nich trudności, jakie mogą  

  powstać w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o wykonany projekt, 

 c) uzgadniania z Zamawiającym moŜliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w 

  stosunku do przyjętych w projekcie, w zakresie zastosowania materiałów  

  budowlanych oraz rozwiązań technicznych, 

 d) udziału w komisjach i radach technicznych, uczestniczenia w rozruchu   

  technicznym oraz w odbiorze zrealizowanych elementów inwestycji i w innych  

  czynnościach słuŜących do osiągnięcia projektowanego stanu obiektu. 

 

3. Projektant będzie pełnił nadzór autorski przez cały okres realizacji wszystkich obiektów 

projektowanych na podstawie niniejszej umowy. 

4. Projektant pełnić będzie nadzór autorski na wezwanie Zamawiającego, w formie pisemnie 

 potwierdzonych pobytów na budowie. 

5. Wynagrodzenie za czynności nadzoru autorskiego płatne będzie 1 raz w miesiącu, na 

podstawie faktury Projektanta, w kwocie 400,00 zł netto za kaŜdy pobyt Projektanta na 

budowie. 

 

 

§ 4. 
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1.  Projektant przekaŜe Zamawiającemu projekt w 6 egzemplarzach. Poszczególne  części 

projektu Projektant opatrzy wymaganymi oświadczeniami oraz klauzulą o kompletności 

projektu. 

2. Miejscem przekazywania projektu będzie siedziba Zamawiającego, w terminach   

             określonych w  § 5. niniejszej umowy. 

3.  Dowodem przekazywania Zamawiającemu dokumentacji technicznej przez Projektanta 

 będą obustronnie sporządzane protokoły zdawczo-odbiorcze, stanowiące podstawę do 

 wystawienia faktury przez Projektanta. 

 

§ 5. 

 Terminy wykonania przedmiotu umowy strony ustalają następująco: 

1.  Projekt koncepcyjny wg § 1.p.1. zostanie opracowany w terminie 2 tygodni od daty 

 zawarcia niniejszej umowy. 

2.  Wykonanie projektu w zakresie wg § 1. p.2, p.3,  p.4, p.5, p.6,   wraz z wymaganymi 

uzgodnieniami, – w terminie 6 tygodni od daty uzyskania wszystkich danych do 

projektowania, o których mowa w § 2.p.1 

 

t§ 6. 

1.  Wynagrodzenie netto Projektanta za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1.p.1, 

p.2, p.3, p.4, p.5, p.6 , strony ustalają jako kwotę ryczałtową w wysokości  

                                                   54 000,00 zł (pięćdziesiąt cztery  tysiące złotych). 

                 Podatek VAT 22%   11 880,00 zł (jedenaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych) 

                    Brutto                   65 880,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt)  

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie zapłacone przez 

Zamawiającego przelewem na konto Projektanta wskazane na fakturze w terminie 21 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

   NaleŜność dla Projektanta Zamawiający zapłaci przelewem na konto określone w fakturze. 

   

 

§ 7. 

1. Projektant zobowiązuje się do bezpłatnego usuwania wad i uzupełniania braków w 

 projekcie będącym przedmiotem niniejszej umowy, niezwłocznie po ich wykazaniu przez 

 Zamawiającego lub stwierdzenia ich w czasie narad i pełnienia nadzoru  autorskiego. 

2. Projektant wykona poprawki w terminie ustalonym odrębnie przez Strony, lecz nie 

 dłuŜszym niŜ 7 dni. 

 

§ 8. 
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 Strony postanawiają, Ŝe wiąŜącą je formą odszkodowania będą kary umowne. Ustala się 

 kary umowne następująco: 

1.  Za odstąpienie Projektanta od umowy z przyczyn, za które odpowiada Projektant, zapłaci 

 on Zamawiającemu karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia wg § 6.p.1. 

2.  Za niedotrzymanie przez Projektanta określonych w § 5. terminów wykonania przedmiotu 

 umowy, zapłaci on Zamawiającemu za kaŜdy dzień zwłoki karę w wysokości 0,2% 

 wartości wynagrodzenia naleŜnego za nieterminowo wykonaną część projektu, lecz łączna 

 wartość kary umownej nie moŜe przekroczyć 10% wynagrodzenia wg § 6.p.1. 

3.  Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, 

 zapłaci on Projektantowi karę w wysokości 10% wartości wynagrodzenia wg § 6.p.1. oraz 

 zapłaci naleŜność za będące w toku prace wykonane do chwili odstąpienia od umowy, 

 których zaawansowanie zostanie ustalone protokolarnie w drodze komisyjnej oceny przez 

 obie Strony. Nieuczestniczenie jednej ze Stron w określeniu zaawansowania prac w 

 siedzibie Projektanta w ciągu 7 dni od daty odstąpienia Zamawiającego od umowy 

 uprawnia drugą Stronę do dokonania takiej oceny jednostronnie jako wiąŜącej. 

4. Za kaŜdy dzień zwłoki w usuwaniu wad dokumentacji, licząc od ustalonego przez Strony 

 terminu ich usunięcia, Projektant zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,2% 

 wynagrodzenia naleŜnego za wadliwą część opracowania. lecz łączna wartość kary 

 umownej nie moŜe przekroczyć 10% wynagrodzenia wg § 6.p.1. 

5. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej. 

 

§ 9. 

1.  Odpowiedzialność Projektanta za zgodność dokumentacji technicznej z warunkami 

 zabudowy, warunkami technicznymi, obowiązującymi przepisami techniczno-

 budowlanymi i obowiązującymi Polskimi  Normami wynika z ustawy Prawo budowlane. 

2.  Strony ustalają, Ŝe okres rękojmi trwa 1 rok od daty odbioru przedmiotu umowy. 

 

§ 10. 

1.  Przedmiot umowy podlega ochronie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2.  Projektant udziela Zamawiającemu licencji na jednorazowe wykorzystanie przedmiotu 

 umowy dla inwestycji określonej w § 1. 

3. W przypadku realizowania przez Zamawiającego budowy niezgodnie z projektem i z 

 ustaleniami dokonanymi w nadzorach autorskich, Projektantowi przysługują uprawnienia 

 wynikające z treści ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o prawie autorskim i prawach 

 pokrewnych. 

 

§ 11. 
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 Powstałe w trakcie realizacji Umowy spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane na 

 drodze polubownej, z priorytetem dobra inwestycji, a w przypadku niemoŜności ich 

 rozstrzygnięcia, w ciągu 30 dni od dnia powstania sporu mogą być skierowane na drogę 

 postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Projektanta. 

 

§ 12. 

 Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są: 

1.  Ze strony Projektanta:  arch. Małgorzata Miernik 

2.  Ze strony Zamawiającego inŜ. Anna Nowicka 

 

§ 13. 

 Zmiany wszelkich warunków i treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod 

 rygorem niewaŜności. 

 

§ 14. 

 Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy obowiązującego 

 prawa. 

 

§ 15. 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze  dla Zamawiającego i 

jeden dla Projektanta 

 

 Projektant                                                                                       Zamawiający 


