
U M O W A   NR     / 2020 
 

na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. Otwarte Strefy 
Aktywności w miejscowości Toporzyszczewo Stare. 
 

zawarta w dniu …………….. roku pomiędzy Gminą Bądkowo reprezentowaną przez: 
Ryszarda Stępkowskiego – Wójta Gminy Bądkowo  
ul. Włocławska 82 87-704 Bądkowo NIP: 891-16-22-058, zwaną dalej „Zamawiającym”,  
a firmą:  
…………………………. 
………………………….  
………………………… 
NIP: ………………………… 
 
 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 
 

§1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do zrealizowania wykonanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości 
Toporzyszczewo Stare. 

 
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wskazanego 

wyżej zadania: 
- kompletny projekt budowlany (w tym projekt zagospodarowania terenu), 4 egz. 
- kosztorys inwestorski, 2 egz. 
- przedmiar robót, 2 egz. 
- kosztorys ofertowy, 2 egz. 
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 2 egz. 
 
 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
oraz przedmiaru robót zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego  
 

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania kosztorysu inwestorskiego zgodnie z zapisami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym  
 

5. Wykonawca w przypadkach tego koniecznych zobowiązany jest do uzyskania niezbędnych 
uzgodnień. 
 

6. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w formie pisemnej oraz elektronicznej 
zapisanej - na płycie CD. 

§2 
 

Wykonawca dokona nieodpłatnie, aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed wszczęciem przez 
Zamawiającego postępowania przetargowego na wykonanie przebudowy dróg - w przypadkach tego 
koniecznych. 

 
§3 

 
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi okolicznościami, które są istotne dla 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy oraz posiada wszelkie uprawnienia nałożone ustawami do 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

 



2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami, na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

 
 §4 

 
 Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na dzień: 19.02.2020  r. 

 
§5 

 
1. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonanie kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej, 

zgodnie z zakresem wskazanym w §1, na kwotę: 

………………… zł brutto 

(słownie: ……………………….. 00/100) 

w tym: 

netto: ……………. zł (słownie: ………………………../100) 

oraz podatek VAT w stawce …………..% w wysokości:…………. zł 

(słownie: ………………………..). 

 

2. Rozliczenie należności finansowych za wykonanie zadania objętego niniejszą umową, odbędzie się  

po otrzymaniu przez Zamawiającego zleconych prac wskazanych w §1 oraz wystawieniu przez 

Wykonawcę faktury – nie wcześniej niż w dniu otrzymania przez Zamawiającego kompletnej 

dokumentacji. 

 

3. Zamawiający zapłaci należności wynikające z niniejszej umowy na rachunek bankowy Wykonawcy, 

w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

 
4. Za datę zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia konta Zamawiającego. 
 
 

§6 
 

Przekazanie wykonanych prac objętych niniejszą umową odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. 
 
 

§7 
 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary umowne w wysokościach: 
- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień opóźnienia,  
- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru, w wysokości 2 % wartości brutto 
przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, 
- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy/zamawiającego w wysokości 
10 % wynagrodzenia umownego. 

 
§8 

 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają zgody obu stron wyrażoną na 
piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności. 
 
 

§9 
 



W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§10 
 
W przypadku powstania sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się do 
jego polubownego rozwiązania, a w przypadku braku możliwości porozumienia spór rozstrzygać 
będzie sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Wykonawcy. 
 

 
§11 

 
Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących  egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 
 
 
 
 
Wykonawca:         Zamawiający: 

 


