
 

Postępowanie nr BZP.242.2.2018.EH 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

UMOWA DIR/BU/0003/2018/U/AB - WZÓR 
O WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ  

 

 

Sporządzona we Wrocławiu w dniu ………………pomiędzy: 

 

Uniwersytetem Wrocławskim,  pl. Uniwersytecki  1,   50-137  Wrocław, 

nr identyfikacyjny NIP  896-000-54-08,  

który reprezentuje:  

mgr inż. Tomasz Czaja  – Z-ca Kanclerza ds. Technicznych, na podstawie pełnomocnictwa 

udzielonego przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, 

zwany  w dalszej części umowy „ Zamawiającym” 

 

a 

 

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

z siedzibą…….……………………………………………………………………………………………….… 

NIP ……………………………….……., REGON …………………….…………………, PESEL ………..………………………. 

działającym/ą w oparciu ……………………………………………………………………………………………………………. 

zwanym/ą w dalszej części umowy „Wykonawcą”, 

 

po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   
nieograniczonego    (Prawo   zamówień   publicznych - tekst  jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz. 
1579), strony zawierają umowę 
 

następującej treści : 

 

§ 1. 

 

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać: 

 

Program funkcjonalno-użytkowy adaptacji pomieszczenia w Bibliotece 

Uniwersyteckiej przy ul. Joliot-Curie 12 na potrzeby serwerowni 

 

- który ma na celu określenie wstępnych, architektonicznych i technicznych zasad rozwiązania 

 i standardów, które winny być podstawą dalszych prac projektowych. 

 

§ 2. 

 

1. Zakres czynności Wykonawcy związany z realizacją umowy obejmuje: 

1.1. Pozyskanie materiałów niezbędnych do wykonania programu funkcjonalno-

użytkowego. 
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1.2. Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego (przedstawionego w  

formie graficznej i opisowej) zawierającego: 

a) Wytyczne funkcjonalno-użytkowe  

b) Charakterystykę inwestycji z określeniem zapotrzebowania w zakresie  

infrastruktury technicznej. 

c) Planowane koszty prac projektowych oraz planowane koszty robót 

budowlanych stanowiące podstawę do  określenia wartości zamówienia, 

którego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót 

budowlanych.  

 

Program funkcjonalno-użytkowy będzie podstawą do udzielenia zamówienia 

publicznego w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji w systemie 

„projektuj i buduj” i  musi spełniać wymagania ustawy Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) oraz przepisów 

wykonawczych do ww. ustawy: 

 

-rozporządzenia Ministra infrastruktury  z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu 

  i formy  dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

  budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 1129 tj. z 2013 r.) –  

  rozdział 4 – Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego, 

 

-rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod 

 i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów  

  prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w  

  programie funkcjonalno-  użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z 2004 r.).  

 

Wykonawca zapewni opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego zgodnie z 

wymaganiami prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a w 

szczególności:  

 

-ustawy  Prawo  budowlane  (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1332 tj.)  zwanej w dalszej treści  

umowy ustawą Pb, 

 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie  warunków  technicznych,  jakim 

  powinny odpowiadać budynki i  ich  usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 tj.),  

 

   jak również z obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej. 

 

§ 3.  

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i dostarczenia Programu funkcjonalno-użytkowego 

Zamawiającemu w  terminie ……………………..od dnia podpisania umowy.  

 

§ 4. 

 

1. Program funkcjonalno-użytkowy wykonany będzie przy użyciu materiałów  własnych 

Wykonawcy. 
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2. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić Zamawiającemu w stanie nie pogorszonym projekty 

posiadane przez Zamawiającego, udostępnione mu na czas wykonania Programu  

funkcjonalno-użytkowego najpóźniej w dniu przedłożenia protokołu zdawczo - 

odbiorczego.  

 Zamawiający udostępni posiadaną dokumentację od momentu podpisania umowy. 

 

§ 5. 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  

w formie wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości: 

 

• kwoty netto: ………………………………. zł(słownie: …………………………….  zł). 

• VAT (23%): ………………………………. zł(słownie: ……………………………… zł). 

• Kwota brutto:  ………………………….. zł (słownie: ……………………………. zł). 

 

2. Wynagrodzenie za przedmiot umowy płatne będzie jednorazowo po wykonaniu całości 

zamówienia określonego w § 1 umowy. 

 

3. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez 

Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu umowy. 

 

§ 6. 

 

 1. Wynagrodzenie będzie płatne na konto Wykonawcy, po odbiorze przedmiotu umowy przez 

Zamawiającego, podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego i wystawieniu faktury przez 

Wykonawcę w terminie …….. dni od daty jej wpływu do Zamawiającego. 

2. Dokumentem potwierdzającym przekazanie Zamawiającemu opracowania, jest 

„protokół 

Przekazania Programu funkcjonalno-użytkowego” - sporządzony  przez Wykonawcę  

i podpisany przez strony umowy. 

 „Protokół przekazania Programu funkcjonalno-użytkowego” - nie jest „protokołem zdawczo- 

odbiorczym”  i nie jest podstawą do wystawienia faktury za  wykonany  i  odebrany 

przedmiot umowy.  

3. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury za wykonany, sprawdzony i 

odebrany 

przedmiot umowy, będzie pozytywna ocena przedłożonego przez Wykonawcę opracowania  

– w formie podpisanego przez strony umowy: „bez uwag” „protokołu zdawczo-  

odbiorczego”. 

4. Zamawiający  po sprawdzeniu przekazanego  przez Wykonawcę Programu funkcjonalno-

użytkowego (w  terminie  do  21 dni od daty jej  przekazania)dokona odbioru lub 

odmówi odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1. 

5. W przypadku odmowy odbioru przekazanego opracowania,    Zamawiający   sporządzi 

„protokół sprawdzenia Programu funkcjonalno-użytkowego”, który wraz z wykazem 

wad zostanie przekazany Wykonawcy celem ich usunięcia. 

W „protokole sprawdzenia Programu funkcjonalno-użytkowego” Zamawiający określi 

maksymalny termin usunięcia przez Wykonawcę wad opracowania. 
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  6. W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych  przez  Zamawiającego  wad 

opracowania w wyznaczonym terminie, Zamawiający  może  usunąć  wady   

w  zastępstwie Wykonawcy - na jego koszt, po uprzednim pisemnym  powiadomieniu  

Wykonawcy  lub odstąpić od umowy. 

7. O ujawnionych wadach opracowania (w każdym czasie po jej odbiorze i po dokonaniu zapłaty) 

Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę w terminie do 14 dni od daty ujawnienia wad. 

W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt - po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.  

Wykonawca wyraża zgodę na opracowanie tej części opracowania przez innego Wykonawcę. 

W zawiązku z powyższym Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia tzw. „wykonawstwa 

zastępczego” i obciążenie tymi kosztami Wykonawcę bez względu na przysługujące 

Wykonawcy prawa do utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz bez utraty przez Zamawiającego uprawnień na udzielone mu przez 

Wykonawcę gwarancję. 

 8.Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane opracowanie (na okres 3 lat). 

 9.Wykonawca odpowiada za wadę opracowania również po upływie  okresu  gwarancji  

 i  rękojmi,  jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem tych 

 okresów. 

 

§ 7. 

 

1. Plany, rysunki jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami 

ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 

 

2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazanym 

Programem funkcjonalno-użytkowym, przekazuje na rzecz Zamawiającego prawa 

autorskie majątkowe do  wykorzystania przedmiotu umowy  do realizacji na wszelkich 

niezbędnych polach eksploatacji  

 

przedmiotowego przedsięwzięcia określonego w § 1 niniejszej umowy - bez dodatkowego 

wynagrodzenia w zakresie: 

 

a) utrwalania i  zwielokrotniania utworu      –     wytwarzanie    określoną     techniką 

 egzemplarzy utworu,  w tym techniką drukarską,  reprograficzną,  zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

    b) obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  utwór   utrwalono – 

wprowadzanie do obrotu, 

    c) rozpowszechniania utworu w sposób inny ni określony w  pkt. b  – 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, 

    d) przeniesienie na rzecz Zamawiającego wyłącznego prawa  zezwalania  na wykonywanie 

        zależnego prawa autorskiego, czyli na zastosowanie  opracowania  (przeróbki)   danego 

        projektu na potrzeby danej inwestycji 

 

3. Rysunki, opisy sporządzone przez Wykonawcę w ramach opracowania, stanowiące element 

składowy usługi Wykonawcy przeznaczone są wyłącznie do użytku dla tej inwestycji. 
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Projektantów podpisanych na składowych częściach opracowania uznaje się za autorów tej 

dokumentacji; zachowają oni wszelkie prawa do niej, zastrzeżone na mocy ustawy o 

prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz prawa zwyczajowego i innych przepisów 
 

4. Wniesienie lub rozesłanie opracowana do właściwych władz dla spełnienia ustawowych 

wymagań lub w celu przeprowadzenia przetargu publicznego w związku z inwestycją 

wymienioną w § 1, nie będzie traktowane jako publikacja naruszająca zastrzeżone prawa 

Wykonawcy i projektantów – autorów.  
 

5. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia odpowiedzialności cywilnoprawnej z tytułu wad 

prawnych projektu. 

§ 8. 

 

1. Ustala się kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 

 

     1.1. Zamawiający jest obowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych: 

za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn,  

za które ponosi   on   odpowiedzialność   – w   wysokości   10%  wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 5 ust.1 umowy. 

 

    1.2. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych: 

 

a)  za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 5 ust. 1 umowy (licząc od 

umownego terminu realizacji umowy określonego w § 3), 

 

       b) za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy ujawnionych w trakcie odbioru 

 oraz w okresie gwarancji i rękojmi –w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego brutto wymienionego w §5ust. 1 umowy, za każdy dzień 

opóźnienia, licząc od upływu ustalonego jak  w  § 6 ust.5  terminu na usunięcie wad, 

 

       c) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – 

w wysokości 10%wynagrodzenia umownego brutto (§ 5 ust. 1 umowy). 

 

2.  Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych  z wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy. 

 

§ 9 

 

1. Opracowanie  zostanie  przekazane  Zamawiającemu w czterech oprawionych 

egzemplarzach 

    i 4 egz. w wersji cyfrowej (PDF i dwg.) 

2. Miejscem  odbioru  wykonanego   opracowania  będzie  siedziba  Zamawiającego  tj.  Dział 

    Przygotowania Inwestycji i Remontów we Wrocławiu przy ul. Fryderyka Joliot-Curie 12. 

3. 3. Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza: 

    ………………………………………………,(tel.……………………..). 
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4. Koordynatorem w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego jest 

    mgr   inż.  Anna Bednarska    z    Działu    Przygotowania    Inwestycji    i    Remontów 

    (tel.71 / 375 71 18). 

 

5. Wykonawca będzie informował pisemnie Zamawiającego  o pojawiających się zagrożeniach 

   przy  realizacji  przedmiotu  umowy,   przy  usunięciu  których może być pomocne działanie 

   Zamawiającego.   Osoba upoważniona  lub  wskazana  przez  Zamawiającego  będzie miała 

   zapewnioną  możliwość  zapoznania  się  z  rozwiązaniami  projektowymi  a  jej uwagi będą 

   rozważone przez Wykonawcę. 

 

§ 10 

 

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 

Zamawiający  może  odstąpić  od  umowy  w  terminie  do  30  dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa powyżej Wykonawca 

może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 

145 ustawy Prawo zamówień publicznych). 

2.  Ze względów losowych dopuszcza się zmianę przedstawicieli stron posiadających 

wskazane w umowie kwalifikacje 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT, będzie ona dostosowana do obowiązujących 

przepisów przy zachowaniu zaoferowanej przez Wykonawcę wartości wynagrodzenia 

netto.  

 

§ 11 

 

Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 12 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Umowa zostaje zawarta od dnia podpisania jej przez Wykonawcę w siedzibie 

Zamawiającego. 

 

§ 13 

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. otrzymuje 

Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 

 

     ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 

 

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

(podpisy i pieczęć)       (data, podpisy i pieczęć) 

 


