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PROJEKT          Załącznik nr 2 
UMOWA Nr…………………. 

O WYKONANIE WIELOBRAN śOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  
 

Umowa zawarta w dniu ............................ pomiędzy: Komendą Główną Policji, z siedzibą  
w Warszawie przy ul. Puławskiej 148/150, zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym, 
reprezentowaną przez: 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
a  
firmą............................................................ z siedzibą w ................................................................., 
zwaną w dalszej treści umowy Projektantem, reprezentowanym przez: 
.......................................................................................... 
.......................................................................................... 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego, realizowanego na podstawie ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz. 1163, tekst 
jednolity, z późniejszymi zmianami;  nr sprawy.....................).  
Zgodnie z wynikiem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
Zamawiający i Projektant zawarli umowę o następującej treści: 

 
§ 1 

1. W ramach przedmiotu umowy Zamawiający zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania 
dokumentację projektową i inwestorską remontu budynku KGP przy ul. Puławskiej 148/150  
w Warszawie, w tym: 

1) projekt budowlany w zakresie zgodnym z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo budowlane oraz 
szczegółowości zgodnej z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.  
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz.1133) 
i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych... (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);  

2) projekty wykonawcze:  
a) architektoniczno-budowlane projektowanego zakresu robót przewidzianych do 

zrealizowania w projekcie zagospodarowania terenu: 
b) architektury poszczególnych elementów, obejmujące co najmniej rzuty, przekroje  

i elewacje, wykazy: stolarki, ślusarki, wykończenia,  
c) izolacji termicznych stropu nad ostatnią kondygnacji budynku i ścian zewnętrznych 

wraz z detalami, opracowany na podstawie obliczeń izolacyjności termicznej przegród 
zewnętrznych budynku, sporządzonych przez Projektanta, 

d) detali architektonicznych, obróbek blacharskich, krat, izolacji przeciwwilgociowych 
ścian zewnętrznych w tym rysunki określające projektowane rozwiązania związane  
z istniejącymi instalacjami i urządzeniami zamontowanymi na elewacjach budynku; 

e) konstrukcji i samodzielnych elementów konstrukcji, fundamenty, schody itp.; 
f) instalacji odgromowej opracowany na podstawie oceny technicznej sporządzonej 

przez Projektanta; 
g) elementów instalacji zewnętrznych kanalizacyjnych podlegających remontowi; 

3) projekty wykonawcze poboru wody i energii elektrycznej dla celów zaplecza  
i technologicznych  

oraz 
4) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót, 
5) specyfikacje wykonania i odbioru robót, 
6) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
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2. Aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową dla celów projektowych oraz decyzję 
administracyjną o lokalizacji inwestycji celu publicznego dostarczy Zamawiający. 

3. Przedmiot umowy obejmuje równieŜ zobowiązanie Projektanta do wykonywania nadzoru 
autorskiego, którego szczegółowy zakres określa § 9 ust. 2 niniejszej umowy. 

 
§ 2 

Projektant zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze zleceniem 
Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi, załoŜeniami do 
projektowania i ofertą Projektanta stanowiącymi integralną część niniejszej umowy (załącznik Nr 1). 

 
§ 3 

1. Zamawiający przekaŜe Projektantowi niezbędną do wykonania przedmiotu umowy: mapę 
geodezyjną do celów projektowania w 1 egzemplarzu i decyzję o lokalizacji inwestycji celu 
publicznego w terminie do dnia ........................r . 

2. Projektant zobowiązuje się dostarczyć dokumentację projektową i inwestorską w sposób 
następujący: 
a) 5 egzemplarzy projektu budowlanego, sporządzonego w czytelnej technice graficznej i 

oprawionego w okładkę formatu A-4 w sposób uniemoŜliwiający dekompletację 
opracowania, tj. w formie zwanej dalej „wersją materialną”, oraz l egz. projektów w 
formie elektronicznej (rysunki zapisane w wersji AutoCAD 14, lub AutoCAD 2000) oraz 
w formacie *.pdf; 

b) 3 egzemplarzy projektów wykonawczych określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a), b), c), d), 
e), f), g) w wersji materialnej; 

c) 2 egzemplarze kosztorysów inwestorskich w wersji materialnej, oraz w formie 
elektronicznej w jednym z programów NORMA, STRIX, a takŜe przedmiary robót jako 
kopię zapisaną w formacie *.pdf; 

d) 2 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, oraz informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), w formie materialnej, oraz w formie 
elektronicznej zapisane w formacie *.pdf. 

e) 2 egzemplarzy projektów wykonawczych poboru wody i energii elektrycznej dla celów 
zaplecza i technologicznych w formie materialnej. 

3. Projektant zobowiązuje się wykonać i przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy  
w terminie 120 dni licząc od daty podpisania umowy. 

4. Miejscem odbioru dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego. 
 

§ 4 
Projektant zaopatrzy dokumentację w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, Ŝe 
dokumentacja jest wykonywana zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z Normami Polskim i rysunkami 
normatywnymi i wydawana jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. 

 
§ 5 

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest protokół 
zdawczo-odbiorczy podpisany bez uwag przez strony umowy. 

 
§ 6 

1. Do kierowania pracami projektowymi Projektant wyznacza ...................................................... 
…………………………………………………………………………………………...….. . 

2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych Zamawiającego, Zamawiający 
wyznacza .................................................................................................................................... . 
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§ 7 
W ramach nadzoru autorskiego określonego w § 1 ust. 3 Projektant zobowiązuje się do:  
 a) nadzoru w toku realizacji robót nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych  

i uŜytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym 
techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami, 

 b) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej (w przypadku zaistnienia takiej 
konieczności), 

 c) wyjaśniania wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji robót, 
 d) uzgadniania moŜliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

§ 8 
1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1, 

wynagrodzenie w formie ryczałtu w łącznej kwocie zł …................................... ….brutto 
(słownie ............................ /100), w tym: ……………. zł netto (słownie........................ ./100) 
plus 22%VAT w kwocie zł………....(słownie…………………………………………/100) 
zgodnie ze złoŜoną ofertą, w tym: 
1) projekt budowlany za kwotę zł ……………………………………………………….netto,  
2) projekty wykonawcze za kwotę zł ...………………………………………………….netto, 
3) poboru wody i energii elektrycznej dla celów zaplecza i technologicznych za kwotę zł 

...................................................................................................................................... netto, 
 4) kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót kwotę zł……………………………….. netto, 
 5) specyfikacje wykonania i odbioru robót kwotę zł……………………….…............... netto, 
 6) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) kwotę zł ……….. netto. 
2. Za pełnienie nadzoru autorskiego strony ustalają wynagrodzenie w kwocie zł ................. 

(słownie zł ..........................................................................................) netto plus 22%VAT, za 
jeden pobyt na budowie w trakcie realizacji robót. 

 
§ 9 

1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie określone w § 8 ust. 1 w terminie 14 dni od 
dnia otrzymania faktury przelewem na konto Projektanta w .............................. nr ...................... . 
Podstawą wystawienia faktury jest protokół określony w § 5. 

2. Zapłata wynagrodzenia za czynności nadzoru autorskiego nastąpi jednorazowo w 
budŜetowym roku obrachunkowym według następujących zasad:  
a) w pojęciu „pobytu na budowie”, określonym w § 8 ust. 2, zawierają się wszelkie koszty 

związane z  pełnieniem przez Projektanta nadzoru autorskiego, w tym w szczególności 
koszty delegowania oraz koszty ośmiogodzinnego czasu pracy jednego przedstawiciela 
Projektanta; 

b) pod pojęciem „przedstawiciel Projektanta” rozumie się właściwego merytorycznie 
pracownika posiadającego uprawnienia projektowe w specjalności zgodnej z problematyką 
stanowiącą przedmiot wezwania; 

c) Projektant podejmie czynności w ramach nadzoru autorskiego na kaŜde i tylko pisemne 
wezwanie Zamawiającego; 

d) wezwanie sporządzone przez Zamawiającego moŜe mieć formę faksu lub pisemną; 
e) właściwy merytorycznie przedstawiciel Projektanta zgłosi się w terminie 3 dni  

w uzgodnionym przez strony miejscu w celu wykonania czynności; 
f) dokumentem stanowiącym podstawę do wypłaty wynagrodzenia za pełnienie nadzoru 

autorskiego, potwierdzającym pobyt na budowie przedstawiciela Projektanta, będzie karta 
pobytu określająca datę i cel pobytu oraz poświadczenie dokonane wyłącznie przez 
przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 6. 
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g) Zamawiającego nie obciąŜają koszty pobytu Projektanta na budowie jeŜeli pobyt 
spowodowany jest wadą dokumentacji projektowej lub brakiem szczegółów dokumentacji 
projektowej określonych w § 7 lit. b. 

 
§ 10 

1. Projektant jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne 
przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub uŜyteczność na potrzeby realizacji robót. 

2. Projektant jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne przedmiotu 
umowy istniejące w czasie odbioru oraz za wady ukryte ujawnione po odbiorze, z przyczyn 
tkwiących w przedmiocie odbioru w chwili odbioru. 

3. Projektant jest odpowiedzialny w szczególności za zastosowane rozwiązania w przedmiocie 
umowy niezgodne z decyzją lokalizacyjną celu publicznego, z przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi i Polskimi Normami. Projektant odpowiada względem Zamawiającego takŜe za 
wadliwe wykonanie nadzoru autorskiego. 

§ 11 
O zauwaŜonych wadach w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Projektanta w terminie 
3 dni od daty wykrycia wady. 

§ 12 
1. Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady w przedmiocie umowy, wykonując uprawnienia 

względem Projektanta moŜe: 
 a) Ŝądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Projektantowi odpowiedni termin z 

zagroŜeniem, iŜ po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od 
umowy w całości lub w części, 

b) odstąpić od umowy w całości lub w części, bez wyznaczenia terminu do usunięcia wad, 
gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć, 

 c) obniŜyć wynagrodzenie Projektanta w przypadku, gdy wady nie dadzą się usunąć, lecz nie 
mają charakteru istotnego. 

2. W przypadku wadliwego wykonania czynności nadzoru autorskiego Zamawiający moŜe 
odmówić Projektantowi wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 z tego tytułu za pobyt na 
budowie w warunkach sprzecznych niŜ te określone w § 9 ust. 2 oraz polecić Projektantowi 
zmianę pracownika wykonującego czynności nadzoru autorskiego. 

3. Odmowę wynagrodzenia z tytułu wadliwego wykonania czynności nadzoru autorskiego wraz  
z uzasadnieniem Zamawiający udokumentuje zapisem na karcie pobytu, o której mowa w  § 9  
ust. 2 lit. f.  

§ 13 
Za wadę istotną uwaŜa się wadę uniemoŜliwiającą wykorzystanie przedmiotu umowy w całości 
lub w części dla potrzeb realizacji celu jakiemu ma słuŜyć. 

 
§ 14 

Projektant moŜe od umowy odstąpić w całości lub części jeŜeli Zamawiający pomimo 
wyznaczenia dodatkowego terminu nie wykona swoich obowiązków wynikających z § 3 ust. 1. 

 
§ 15 

W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy naliczane będą kary umowne. 
 

§ 16 
Projektant zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy ponad termin, określony w § 3 ust. 3  
w wysokości 1,0 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za kaŜdy dzień 
opóźnienia, 
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b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy ponad termin wyznaczony przez 
Zamawiającego na ich usunięcie w wysokości 1,0 % wynagrodzenia netto, o którym 
mowa w § 8 ust. 1, za kaŜdy dzień opóźnienia,  

c) za odstąpienie przez Zamawiającego lub Projektanta od umowy w całości lub w części na 
skutek okoliczności, za które Projektant ponosi odpowiedzialność w wysokości 20,0% 
wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust.1. 

 
§ 17 

1.   Zamawiający zapłaci Projektantowi karę umowną za: 
a) zwłokę w przekazaniu dokumentów określonych w § 3 ust. 1 w wysokości 1,0% 

wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust.1, za kaŜdy dzień opóźnienia,  
b) za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności, za które  Zamawiający ponosi 

odpowiedzialności w wysokości 20,0% wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 8 ust. 1. 
 

§ 18 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy kodeksu 

cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
2. Projektant przeniesie Zamawiającemu wszelkie prawa autorskie do przedmiotu umowy z dniem 

jego odebrania przez Zamawiającego. W zamian za zapłacone wynagrodzenie – w kwocie ustalonej 
w § 8 ust. 1 Umowy, Projektant przenosi na Zamawiającego w imieniu własnym, a takŜe 
podwykonawców, którzy współtworzyli przedmiot umowy działając na jego zlecenie – całokształt 
autorskich praw majątkowych do dokumentacji, a takŜe do kaŜdej jego części w zakresie 
wykorzystania go do jednokrotnej realizacji robót. 

3. Strony ustalają adresy dla doręczeń korespondencji: 
a) dla Zamawiającego:  
Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa 
Biuro Logistyki Policji KGP Wydział Obsługi Administracyjnej, Mieszkaniowej i Socjalnej,  
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 36/38, tel.   (022) 60-128-81 ;  fax.  (022) 60-118-50 
b) dla Projektanta: 

 …………………………………………………………………………………………………. 
4. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy wymagają zgody 

Zamawiającego; to samo dotyczy wykonania przedmiotu umowy przez podwykonawców. 
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu pod rygorem 

niewaŜności. 
6. Sprawy sporne wynikające z treści niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  
7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach na prawach oryginału, w 

tym trzy egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Projektanta. 
 
Załącznik 1 – Oferta Projektanta z załoŜeniami do projektowania….. kart 
 
 
 
 
 
 
 
.........................................       .......................................... 
  Projektant        Zamawiający  
 


