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WZÓR UMOWY 
 
Zawarta w dniu ……………… roku w ……………………. z Oferentem wybranym  
w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1020 z późn. zm.), 
 
pomiędzy : 
 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie z siedzibą 
w Krakowie, ul. Meiselsa 1 31-063 Kraków, działającym na podstawie § 2 ust. 1 pkt. 1 
ustawy z dnia 22.10. 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 
2507 z późn zm.)  NIP 534-227-72-10, REGON 015900539-00032, reprezentowanym 
przez Dyrektora Oddziału – Krzysztofa Dudę zwanym dalej: „Zamawiający” 
 
a 
 
reprezentowana przez …………………………………………………………………… 
 
zwaną dalej „Wykonawcą” 

 
o następującej treści: 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta z pominięciem ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) z uwagi na fakt,  
iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
30.000 euro.  

 
§ 1 

 
1.   Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

zamówienia pn.: „Wykonanie wielobranżowego projektu przebudowy poddasza 
na pokoje gościnne w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
Oddział w Krakowie zlokalizowanego w Krakowie, przy ul. Meiselsa 1  
wraz z budową windy w podwórzu, uzyskanie niezbędnych wyrysów i wypisów 
oraz mapy do celów projektowych, opracowanie kosztorysów, przedmiarów 
robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
wykonanie inwentaryzacji poddasza do celów projektowych, uzyskanie 
wszystkich niezbędnych uzgodnień zewnętrznych”, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy. 

 
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu prac: 

 
a) opracowanie kompletnego projektu przebudowy poddasza na pokoje gościnne  

w budynku Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie 
zlokalizowanego w Krakowie, przy ul. Meiselsa 1, budową windy oraz 
infrastrukturą techniczną dla całej inwestycji; 
 

b) wykonanie inwentaryzacja budynku; 
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c) wykonanie koncepcji przebudowy poddasza; 
 

d) projekt wykonawczy; 
 

e) wizualizacja; 
 

f) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; 
 

g) przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski; 
 

h) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 

i) wykonanie wszelkich opracowań oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem 
zgód, uzgodnień, pozwoleń (m.in. w zakresie zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej, zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy 
zgodności z wymaganiami ochrony sanitarno-epidemiologicznej, zgodności  
z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa) i decyzji 
umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem 
prawomocnej decyzji;; 
 

j) Wykonawca dostarczy w wersji papierowej następujące dokumenty:  
- inwentaryzacja budynku – 1 egz. 
- koncepcja przebudowy – 2 egz. 
- projekt budowlany – 3 egz. 
- projekt wykonawczy – 3 egz. 
- wizualizacja – 2 egz. 
- Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 2 egz. 
- przedmiar robót oraz kosztorys – 3 egz. 
 

k) oprócz wersji papierowej Wykonawca przekaże również w formie elektronicznej 
na płycie CD: 
-  rysunki w formacie pdf. i dwg. 

 -  część opisowa w formacie doc. i pdf. 
-  kosztorysy i przedmiary w formacie pdf.  i ath. 

 -  Dokumenty zewnętrzne w formie skanów w formacie pdf.  
 

3.   Do wykonawcy należeć będzie również sprawowanie nadzoru autorskiego  
w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności 
realizacji robót budowlanych z projektem oraz uzgadniania możliwości 
wprowadzenia rozwiązań zamiennych (nieistotnych) w stosunku  
do przewidzianych w projekcie, zgłaszanych przez kierownika budowy  
lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 

4.   Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie udzieli 
pełnomocnictwa w niezbędnym zakresie dla uzyskania wymaganych uzgodnień 
i pozwolenia na budowę. 
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5.   Realizacja przedmiotu zamówienia musi być zgodna z obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, 
zatwierdzonego na podstawie Uchwały NR LXXXVIII/2145/17 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru "KAZIMIERZ" - ogłoszona 
w DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 
23 listopada 2017 r., poz. 7618 - obowiązuje od dnia 8 grudnia 2017 roku.  

 
§ 2 

 
Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie …………………… dni 
od dnia podpisania umowy.  

 
§ 3 

 
1. Wykonawca będzie sukcesywnie przekazywał Zamawiającemu na podstawie 

protokołów odbioru (Załącznik nr 1 do przedmiotowej umowy)  zamkniętych 
etapów projektowych, a to: 
 
a) Inwentaryzację oraz koncepcję przebudowy poddasza – ETAP nr 1; 
b) Potwierdzenia zamówionych ekspertyz i wystąpień do jednostek miejskich – 

ETAP nr 2; 
c) Wielobranżowy projekt budowlany wraz z uzyskanymi niezbędnymi 

uzgodnieniami i opiniami, kosztorysami, przedmiarami i Specyfikacją 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – ETAP nr 3; 

d) Projekt wykonawczy wraz z pozostałymi dokumentami – ETAP nr 4.  
 

2. Wskazane w ust. 1 protokoły stanowić będą część składową protokołu 
zdawczo-odbiorczego (Załącznik nr 2 do przedmiotowej umowy),  
który spisany zostanie po zakończeniu realizacji całego przedmiotu zamówienia.   
 

3. W przypadku stwierdzenia wad w toku realizacji prac lub po dokonaniu odbioru 
przez Zamawiającego gdy: 
 
a) wady te będą nadawały się do usunięcia – Wykonawca zobowiązuje  

się do ich usunięcia w odpowiednim terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę  
w wyznaczonym terminie Zamawiający może odstąpić od umowy z winy 
Wykonawcy. 
 

b) wady te nie będą nadawały się do usunięcia – Zamawiający ma prawo 
dokonać obniżenia wysokości wynagrodzenia proporcjonalnie do stopnia 
zmniejszenia ich użyteczności lub w przypadku nieukończenia prac  
od umowy odstąpić z winy Wykonawcy. 

 
4. W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 3 Zamawiający 

odnotuje stwierdzone nieprawidłowości/zastrzeżenia w protokole odbioru  
lub protokole zdawczo-odbiorczym.  
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5. Po usunięciu przez Wykonawcę wad wskazanych w ust. 4 zostanie ponownie 

spisany protokół odbioru lub protokole zdawczo-odbiorczym.  
 

6. Podstawę do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia wskazanego w §4 jest 
odebranie przedmiotu zamówienia poprzez podpisanie bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń ze strony Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.  
 

§ 4 
 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają w wysokości 
brutto ………..zł (słownie złotych: ……………………………………złotych 00/100)  
w tym należny podatek VAT (tj. …………. zł). Wynagrodzenie obejmuje wszelkie 
koszty związane z realizacją całego przedmiotu umowy.      
  

2. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

 
3. Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w ust. 1. 

- uwzględnia wszelkie niezbędne do realizacji niniejszej umowy koszty i opłaty  
wynikające z konieczności wykonania zamówienia w całości. 
 

4. Zamawiający w toku obowiązywania umowy nie przewiduje możliwości 
wypłacania Wykonawcy zaliczek ani zadatków.  

 
 

§ 5 
 

1. Wynagrodzenie za przedmiot niniejszej umowy płatne będzie do 30 dni od dnia, 
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. 
 

2. Błędnie wystawiona faktura spowoduje naliczenie ponownego 30 – dniowego  
terminu płatności od momentu doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę  
prawidłowo wystawionej faktury. 

 
3. Za termin zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 
 

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie Strony 
umowy wskazany w § ust. 3 ust. 2 protokół zdawczo - odbiorczy. 
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§ 6 
 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
 

a) za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,15 %  
wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki  
(termin zakończenia robót określono w § 2 niniejszej umowy), 
 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w opracowaniu – w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1   za każdy dzień 
opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

 
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 

20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust.1. 
 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy  

z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia  
brutto, określonego w § 4 ust. 1.  
 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo kompensaty kar umownych oraz innych 
należności z kwotą wynagrodzenia umownego przysługującego Wykonawcy. Przed  
dokonaniem kompensaty Zamawiający zawiadomi pisemnie Wykonawcę  
o wysokości i podstawie naliczonych kar umownych lub innych należności, i 
przekaże Wykonawcy notę obciążeniową. Wykonawca wyraża zgodę na ewentualne 
potrącenie kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.  
Gdyby kompensata okazała się nie możliwa zobowiązuje się Wykonawcę do zapłaty 
kar w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej. 

 
4. Zamawiający upoważniony jest do domagania się odszkodowania na zasadach 

ogólnych, jeżeli poniesienia szkoda przekracza kary umowne. 
 
5. Kary umowne  są wymagalne niezależnie od wysokości poniesionej szkody  

i zawinienia strony obowiązanej do zapłaty kary. 
 
6. Brak zapłaty kary umownej spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę. 
 
 

§ 7 
 

1.  Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie  
 i środki materialne oraz sprzęt niezbędny do wykonania usługi.   
 

2. Wykonawca ma obowiązek wykonania usługi określonej w § 1 zgodnie  
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i normami przy zachowaniu 
należytej staranności z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru jego 
działalności. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania usługi będącej przedmiotem niniejszej 
umowy, we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca nie może powierzyć 
wykonania przedmiotu umowy innym podmiotom bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

 
4. Wykonawca przenosi z dniem przekazania projektów na Zamawiającego,  

a Zamawiający nabywa bez obowiązku dodatkowego wynagrodzenia, wyłączne  
i nieograniczone autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi  
do korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy w całości lub we fragmentach, 
bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami, na cały okres 
ochrony praw majątkowych, na następujących polach eksploatacji: 

a. Utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach,  
bez ograniczeń ilościowych, dowolną w dacie zawierania umowy 
techniką. 

b. Publicznego prezentowania i odtwarzania w całości lub we fragmentach 
bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką. 
 

5. Z dniem przekazania projektów Wykonawca przenosi na Zamawiającego,  
a Zamawiający nabywa na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych, bez 
ograniczeń przestrzennych, wyłączne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na 
wykonywanie zależnych praw autorskich, tak przez Zamawiającego i osoby trzecie, 
bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów 
zależnych. W szczególności Zamawiający ma prawo do dokonywania lub zlecania 
osobom trzecim dokonywania opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń  
na dowolny język obcy oraz dla potrzeb realizacji inwestycji opisanej w § 1. 
 

6. W przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek  
ze stron Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie, o których mowa 
w § 7 ust. 4 i 5 w zakresie dokumentacji dotychczas wykonanej. 

 
§ 8 

 
Przedstawicielem Zamawiającego upoważnionym do koordynacji wykonania umowy 
jest: Bożena Łopacińska i Maciej Gondek, a przedstawicielem Wykonawcy jest: 
Pan/i....................  

 
 

§ 9 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z wyłączeniem § 8 wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
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§ 10 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu cywilnego. 

2. Strony mają obowiązek powiadamiać się wzajemnie o każdej zmianie adresu do 
korespondencji. W przypadku niezastosowania się do tego postanowienia 
korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uważa się za dostarczoną  
w ósmym dniu po pierwszym awizowaniu. 

3. Wierzytelności Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy nie mogą być 
przedmiotem skutecznego przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

4. Spory powstałe na tle realizacji umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie, a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia 
sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy. 

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym 
dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
 

§ 11 
 

Integralną częścią niniejszej umowy jest Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2. 
 
 
 

Z A M A W I A J Ą C Y :                                              W Y K O N A W C A : 
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Załącznik nr 1 do Umowy 

Kraków, dnia  ................................. 
 

 
PROTOKÓŁ ODBIORU …….. ETAPU PROJEKTOWEGO 

 
realizowanego na podstawie Umowy Nr ................................ z dnia ...................... 
 
 
Zamawiający reprezentowany przez ........................................................................ 
 
przy współuczestnictwie Wykonawcy reprezentowanego przez ………………………….…..   
 
 
 
1. Wykonawca – w ramach realizacji ETAPU …………. – dostarcza następujące 
dokumenty:  
 

a) ..................................................................................................... 
 

b) ..................................................................................................... 
 

c) ..................................................................................................... 
 

d) ..................................................................................................... 
 

e) ..................................................................................................... 
 

f) ..................................................................................................... 
 

g) ..................................................................................................... 
 

h) ..................................................................................................... 
 

i) ..................................................................................................... 
 

j) ..................................................................................................... 
 
2.  Stwierdzone/ nie stwierdzono nieprawidłowości/zastrzeżenia: 
 

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

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

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

..................................................................................................... 
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..................................................................................................... 
 
 
3.  Wykonawca zobowiązuje się usunąć stwierdzone nieprawidłowości/zastrzeżenia  

w terminie/ do dnia: 
 

..................................................................................................... 
 
4.  Zamawiający uznaje ETAP nr …………….. przedmiotu zamówienia za: 

 

zrealizowany / niezrealizowany 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zamawiający Wykonawca 

 
 
 
 
 

Imię, nazwisko, podpis 

 
 
 
 
 

Imię, nazwisko, podpis 
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Załącznik nr 2 do Umowy 
Kraków, dnia  .................................  

 
PROTOKÓŁ KOŃCOWEGO ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Zamawiający reprezentowany przez ........................................................................ 
 
przy współuczestnictwie Wykonawcy reprezentowanego przez ……………………………..   
 
dokonała odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. „Wykonanie 
wielobranżowego projektu przebudowy poddasza na pokoje gościnne w budynku 
Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zlokalizowanego  
w Krakowie, przy ul. Meiselsa 1 wraz z budową windy w podwórzu, uzyskanie 
niezbędnych wyrysów i wypisów oraz mapy do celów projektowych, opracowanie 
kosztorysów, przedmiarów robót i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, wykonanie inwentaryzacji poddasza do celów projektowych, uzyskanie 
wszystkich niezbędnych uzgodnień zewnętrznych”  
 
realizowanego na podstawie Umowy Nr ................................ z dnia ......................  
 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia została zakończona w dniu ...................,  
 tj. zgodnie/ niezgodnie z umową.  

 
Przedmiot zamówienia został zrealizowany zgodnie/niezgodnie z umową  
i przepisami prawa.  
 

2. Wykonawca dostarczył Zamawiającemu dokumenty z poszczególnych etapów 
realizacji zamówienia, tj. : 

 
i. ETAP nr ……… - ........................................................................ 

 
ii. ETAP nr ……… - ........................................................................ 

 
iii. ETAP nr ……… - ........................................................................ 

 
iv. ETAP nr ……… - ........................................................................ 

 
3. Stwierdzone nieprawidłowości/zastrzeżenia: 

 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
 
........................................................................................................................ 
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4. Wykonawca zobowiązuje się usunąć stwierdzone nieprawidłowości/zastrzeżenia 
w pkt. 3 do dnia ........................... 
 

5. Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz dokładnej kontroli 
Zamawiający  uznaje przedmiot zamówienia za zrealizowany / niezrealizowany 
z uwagi na: 

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

 
6. Uwagi:  

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

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

 
 

 
 

Zamawiający Wykonawca 

 
 
 
 
 

Imię, nazwisko, podpis 

 
 
 
 
 

Imię, nazwisko, podpis 


