
UMOWA URB/UZP/ ....../....../2015

Zawarta w dniu .............................2015 roku w Gnieźnie pomiędzy:

URBIS  Sp. z  o. o. z siedzibą w Gnieźnie ul. Chrobrego 24/25 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda IX

Wydział Gospodarczy,  pod nr KRS 0000069876, o kapitale zakładowym w wysokości  23.040.000,00

zł.,  NIP: 784-00-41-944, REGON: 630952490, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym

reprezentowaną przez: Henryka Gędka Członka Zarządu

a

………………………………………………………………………………………............................................

...................................................................................................................................................................

......................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1.

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania :

projektu  budowlanego w zakresie  przebudowy  budynków i  pozostałych  obiektów,  rozbiórek  oraz

wykonania  nowych  obiektów  na  potrzeby  funkcjonowania  Zakładu  Oczyszczania  Miasta  przy  ul.

Fabrycznej  7  w  Gnieźnie  z  uzyskaniem  pozwolenia  na  budowę,  zgodnie  z  opisem  przedmiotu

zamówienia oraz programem funkcjonalno-użytkowym - załącznik nr 1.

2. Zamówienia udzielono na podstawie art.4 ust 8 ustawy  PZP

§ 2.

Zakres przedmiotu umowy:

1) Wykonanie inwentaryzacji  budynków w zakresie niezbędnym do sporządzenia przedmiarów robót i

dokumentacji projektowej.  

2) Uzyskanie niezbędnych do celów projektowych warunków, zgód i/lub opinii. 

3)  Uzgodnienie  z  Zamawiającym  przyjętych  rozwiązań  funkcjonalno  użytkowych  w  I  etapie  jako

założenia koncepcyjne.

4)  Sporządzenie  wielobranżowego  projektu  budowlanego  stosownie  do  ogólnych  założeń

funkcjonalno-użytkowych oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. 

5) Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6) Uzyskanie niezbędnych uzgodnień rzeczoznawców m.in. w zakresie ochrony ppoż., ochrony BHP. 

7)  Złożenie  projektu  budowlanego  do  Starostwa  Powiatowego  w  Gnieźnie  i  uzyskanie  decyzji

zatwierdzającej projekt wraz z pozwoleniem na budowę z Wydziału Architektury i Budownictwa. 

8) Opracowanie kosztorysów inwestorskich i ślepych  oraz przedmiary robót w wersji papierowej i CD

edytowalnej 



9) Opracowanie   STWIOR

§ 3.

W  celu  umożliwienia  prawidłowego  i  terminowego  wykonania  przedmiotu  umowy  Zamawiający

zobowiązuje się:

- przekazać mapę zasadniczą w skali 1:500,  decyzję o warunkach zabudowy, 

- udostępnić obiekt do dokonania pomiarów itp.

§ 4.

Osobami upoważnionymi do kontaktów w czasie trwania umowy są:

1. Renata  Smaglewska - branża budowlana tel. 61 424-58-45 

2. Wojciech Politowicz – branża sanitarna tel.  61 424-58-43

3. Andrzej Kabaciński – branża elektryczna tel. 602 754 809 

§ 5.

W imieniu Wykonawcy nadzór autorski sprawować będzie:........................................

      

§ 6.

Strony uzgodniły termin  zakończenie opracowania  wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na 

budowę  do dnia 30.09.2016 r.                                    

§ 7.

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  umowy  zgodnie  ze  zleceniem

Zamawiającego, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami

oraz  zgodnie  z Normami  Polskimi  i rysunkami  normatywnymi  oraz  oświadcza,  

że posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania dokumentacji.

2. Rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym.

§ 8. 

1.  Strony ustalają wynagrodzenie  ryczałtowe w wysokości :

   netto   ………….....  

   brutto   ………….....  

2. Wynagrodzenie płatne będzie w dwóch częściach:

1)  po złożeniu przedmiotu umowy do Starostwa Powiatowego w Gnieźnie  – 50 % Wynagrodzenia

brutto, o którym mowa w ust. 1;

2)  po uzyskaniu pozwolenia na budowę – 50% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.

3.  Podstawą wystawienia faktury będzie : protokół odbioru  projektu.                                                      



4.  Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury na konto 

  Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest doręczyć fakturę Vat w ciągu trzech dni od wystawienia.

§ 9.

1.  Dokumentację  należy  przekazać   Zamawiającemu  w  wersji  papierowej  oraz  elektronicznej  w

ilościach ujętych poniżej: 

a) Projekt budowlany – 4 egz. (wersja papierowa); w formie elektronicznej w standardzie plików *pdf

b)   Opracowania:  kosztorysy  i  przedmiary,  STWIOR   –  1  egz.  (wersja  papierowa):  w  formie

elektronicznej – część opisowa winna być dostarczona w formacie *.doc,  kosztorysy oraz przedmiary

robót  winny być dostarczone w standardzie plików *pdf   i *.ath. W przypadku zastosowania innego

formatu (umożliwiającego edycję) należy dostarczyć odpowiednie oprogramowanie wraz z licencją. 

.

§ 10.

Strony ustalają zapłatę kar umownych w następujących przypadkach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w  przypadku  odstąpienia  od  umowy   przez  Zamawiającego  z  przyczyn,  za  które  ponosi

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia  umownego,

- za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 100,00 zł. za każdy

dzień zwłoki,

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:

- w  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Wykonawcę  z  przyczyn,  za  które  ponosi

odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 wynagrodzenia  umownego,

3. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony ustalają możliwość

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 11.

1. Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej Umowy podlega ochronie przewidzianej

w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, stanowiącej przed-

miot niniejszej Umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

§ 12.

1. Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości na wykonaną dokumentację pro-

jektową stanowiącą przedmiot Umowy.

2. Wykonawca wystawi dokumenty gwarancyjne, które zostaną wydane Zamawiającemu przy podpi-

sywaniu protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego odbiór dokumentacji. 



3. Gwarancja jakości obowiązywać będzie do upływu terminu rękojmi za wady obiektu, wykonanego

na podstawie dokumentacji, stanowiącej przedmiot niniejszej Umowy.

§ 13.

1. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji jakości,

Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne dokumentacji projektowej.

2. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne doku-

mentacji projektowej stanowiącej przedmiot Umowy przez okres 3 lat od daty oddania budynków do

eksploatacji.

§ 14.

Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić na piśmie i za akceptacją obu stron.

§  15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisu Kodeksu Cywilnego 

oraz ustawy prawo budowlane.

§  16.

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

Zamawiający a jeden Wykonawca.

załączniki:

1.  Opis przedmiotu zamówienia, program  funkcjonalno- użytkowy

 

ZAMAWIAJĄCY:                                             WYKONAWCA:


