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UMOWA  PROJEKT 

 

 

zawarta w Działdowie w dniu ……………………………….. roku pomiędzy:  

 

Powiatem Działdowskim, ul. Kościuszki 3 , 13-200 Działdowo, NIP 571-149-65-58 
 

reprezentowanym przez: 

Pawła Cieślińskiego - Starostę Działdowskiego, 

Krzysztofa Aurasta – Wicestarostę Działdowskiego, 

przy kontrasygnacie: 

Urszuli Wojtczyk – Skarbnika Powiatu 

 

zwanym dalej Zamawiającym,  

 

a 

 

………………………………………………………, 

 

zwanym dalej Wykonawcą,  

Niniejsza umowa zawarta została przy uwzględnieniu treści art. 2, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1129 ze zm.), w oparciu o 

Zarządzenie  nr 17/2021 Starosty Działdowskiego z dnia 15 marca 2021r. w sprawie ustalenia 

procedur zamówień publicznych realizowanych w Starostwie Powiatowym w Działdowie oraz 

Zarządzenie nr 34/2021 Starosty Działdowskiego z dnia 25 czerwca 2021r. w sprawie zmiany 

Zarządzenia nr  17/2021 Starosty Działdowskiego z dnia 15 marca 2021r. w sprawie ustalenia 

procedur zamówień publicznych realizowanych w Starostwie Powiatowym w Działdowie 

 

§ 1 

PRZEDMIOT I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa obejmująca wykonywanie ekspertyzy 

technicznej  dla zadania pn.: „Wykonanie ekspertyzy w zakresie ochrony 

pożarowej budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3 

i ul. Wł. Jagiełły 6/8”. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie oraz wykona usługę 

będącą przedmiotem umowy w sposób profesjonalny oraz posiada wszelkie 

uprawnienia niezbędne do realizacji niniejszej umowy. 

3. Zakres ekspertyzy: 

1) Wykonanie ekspertyzy technicznej powinno zawierać: 

− zastosowanie rozwiązań zamiennych/dodatkowych zapewniających spełnienie 

wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w przepisach 

techniczno-budowlanych dla budynku Starostwa Powiatowego w Działdowie 

oraz określenie w imieniu Zamawiającego stref pożarowych dla całego 

budynku, w uzgodnieniu z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży 

https://mapa.targeo.pl/5711496558/nip/firma
https://mapa.targeo.pl/5711496558/nip/firma
https://mapa.targeo.pl/5711496558/nip/firma
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Pożarnej w Olsztynie, 

− opracowanie winno zawierać przedmiar i kosztorys proponowanych 

rozwiązań, 

− ujawnienie wszystkich niezgodności w zakresie spełnienia warunków  

i wymagań bezpieczeństwa pożarowego występujących obecnie w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Działdowie wraz z zagospodarowaniem terenu  

w stosunku do obowiązujących przepisów ppoż. dopuszczających budynek 

Starostwa wraz z przyległym terenem do jego bezpiecznego użytkowania  

(w treści opracowania w/w ekspertyzy należy uwzględnić szacunkowe 

wyliczenia kosztów ich usunięcia), 

− przeprowadzenie uzgodnień z komendantem właściwej jednostki straży 

pożarnej w zakresie dopuszczenia odstępstw i zasad użytkowania budynku. 

 

2) Zawartość dokumentacji:  

− ekspertyza – 4 kpl. oraz wersja elektroniczna na płycie CD/DVD, 

− kosztorysy inwestorskie, przedmiary w formacie 2 kpl. oraz wersja 

elektroniczna na płycie CD/DVD, 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru – 2 kpl.  oraz w formacie PDF 

i DOC. 

3) Wykonawca z chwilą odbioru przeniesie nieodpłatnie na Zamawiającego 

własność ww. egzemplarzy opracowań. 

4. Wykonawca wykona opracowanie zgodnie z zasadami i osiągnięciami współczesnej 

wiedzy technicznej, wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, normami 

państwowymi i branżowymi, przepisami Prawa Budowlanego oraz zaopatrzy je 

w wykaz opracowań i oświadczenie, że opracowania są kompletne z punktu widzenia 

celu, któremu mają służyć.  

5. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym, jeżeli opracowanie ma wady 

zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony 

w specyfikacji albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia i w szczególności 

odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi przez 

Zamawiającego, jak również z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

6. Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie 

przeciwpożarowej budynków, z Ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. z późn. zm. Prawo 

budowlane oraz  z zasadami wiedzy technicznej. 

7. Wymaga się formy opracowania w postaci wykonania w szczególności opisu 

technicznego, rysunków i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne 

określenie rodzaju i zakresu podstawowych robót budowlanych oraz uwarunkowań  

i dokładnej lokalizacji ich wykonania oraz pozwoleń, uzgodnień i opinii wymaganych 

odrębnymi przepisami, ujętymi w § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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§ 2 

TERMIN I ZAKRES WYKONANIA UMOWY 

 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31 sierpnia 2021 r. 

1) rozpoczęcie wykonania usługi objętej przedmiotem umowy nastąpi po zawarciu 

niniejszej umowy, 

2) Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu do odbioru kompletną      

i zdatną do wykorzystania, zgodnie z celem określonym w niniejszej umowie, 

ekspertyzę w terminie …………………. , 

3) Wykonawca przed uzgodnieniem ekspertyzy z Komendą Wojewódzką Państwowej 

Straży Pożarnej w Olsztynie zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu 

do wglądu kompletną ekspertyzę.  

2. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu przedstawiona 

dokumentacja okaże się w wyniku weryfikacji niekompletna lub niezdatna 

do wykorzystania zgodnie z celem określonym w niniejszej umowie, uznaje się, że 

termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu, nie został dotrzymany. 

3. Po dostarczeniu kompletnej i zdatnej do wykorzystania zgodnie z celem określonym 

w niniejszej umowie dokumentacji, Zamawiający dokona weryfikacji i odbioru 

dostarczonej dokumentacji, zgodnie z § 5 niniejszej umowy. 

 

§ 3 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie sporządzenia ekspertyzy należy również: 

1)   konsultacja z Zamawiającym na każdym etapie wykonywania ekspertyzy 

dotycząca istotnych elementów mających wpływ na koszty robót budowlanych, 

które będą realizowane na podstawie dokumentacji, 

2)   udzielanie odpowiedzi na pytania związane z ekspertyzą, składane w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych, które będą realizowane na podstawie ekspertyzy, 

3)   w przypadku zaproponowania w ofertach złożonych w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, 

które będą realizowane na podstawie ekspertyzy, materiałów lub urządzeń 

„równoważnych", tzn.: o parametrach niegorszych niż przedstawione 

w opracowanej dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do wydania, na 

etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat 

parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

 

§4 

WARTOŚĆ UMOWY 

1. Ogółem wartość umowy określa się na kwotę:  

NETTO ………… zł 

VAT ………………………………………………………………………………… 

BRUTTO ……………….. zł, 
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2. Powyższa kwota określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 

Kodeksu cywilnego i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

 

§5 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca przedstawi go do odbioru w siedzibie 

Zamawiającego. 

2. Odbiór dokumentacji nastąpi w terminie do 7 dni kalendarzowych po przedstawieniu 

przedmiotu umowy do odbioru. Z odbioru zostanie sporządzony protokół zdawczo-

odbiorczy. 

3. Za datę wykonania ekspertyzy przyjmuje się wskazaną w protokole zdawczo- 

odbiorczym datę przedstawienia Zamawiającemu do odbioru kompletnej i zdatnej 

do wykorzystania zgodnie z celem określonym w niniejszej umowie ekspertyzy. 

4. Jeżeli Zamawiającemu do odbioru zostanie przedstawiona dokumentacja 

niekompletna lub niezdatna do wykorzystania zgodnie z celem określonym 

w niniejszej umowie, termin wykonania umowy uznaje się za niezachowany, 

a siedmiodniowy termin na dokonanie odbioru rozpoczyna się na nowo od daty 

przedstawienia Zamawiającemu kompletnej i zdatnej do wykorzystania dokumentacji 

zgodnie z celem określonym w niniejszej umowie ekspertyzy. 

5. Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy jest podpisany 

przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego protokół zdawczo-odbiorczy. 

 

§ 6 

WARUNKI PŁATNOŚCI I SPOSÓB ZAPŁATY 

1. Strony postanawiają, że Wykonawca za wykonanie przedmiotu umowy wystawi  

fakturę. 

2. Faktury należy wystawić w ciągu 7 dni od daty wykonania i odbioru przez 

Zamawiającego czynności wskazanych umową.  

3. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie protokołu odbioru kompletnej 

dokumentacji. 

4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 30 dni od dnia  

wpływu faktury do Zamawiającego.  

5. Za datę płatności faktury przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

6. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto 

bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkód wynikłych z niewykonania lub 

nienależytego wykonania swoich zobowiązań wynikających z umowy. Strony ustalają 

odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek z jej stron z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia 

umownego brutto za niezrealizowaną część umowy, 

2) za zwłokę w przekazaniu kompletnej dokumentacji, stanowiącej przedmiot 

umowy, którego termin został określony w § 2 niniejszej umowy – w wysokości 

0,5 % wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu 

części umowy dotkniętej zwłoką, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) 0,5% wynagrodzenia umownego brutto przysługującego Wykonawcy z tytułu 

wadliwej części umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad i usterek stwierdzonych w okresie realizacji 

umowy, przy odbiorze robót lub ujawnionych w okresie gwarancji jakości. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych zastrzeżonych niniejszą umową nie może 

przekroczyć 30 % wartości wynagrodzenia ustalonego umową. 

4. Jeżeli wartość naliczonych kar umownych osiągnie 30% wynagrodzenia umownego 

brutto, przysługującego Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie 

do zaprzestania naliczania ww. kar umownych i odstąpienia od umowy oraz naliczenia 

wyłącznie kary umownej przysługującej mu z tytułu odstąpienia od umowy, o której 

mowa w ust. 2 pkt 1) niniejszego paragrafu. Zamawiający uprawniony jest 

do odstąpienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym w terminie do 30 dni, licząc 

od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zaistnieniu podstawy 

odstąpienia. 

5. W przypadku jeżeli dane zdarzenie stanowi podstawę do naliczenia kary umownej 

z tytułu nienależytego wykonania umowy i jednocześnie stanowi podstawę 

do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy zostanie naliczona 

wyłącznie kara umowna przysługująca Zamawiającemu z tytułu odstąpienia.  

6. Jeżeli kara umowna, z któregokolwiek tytułu wymienionego w umowie nie pokrywa 

poniesionej szkody, to strona, która poniosła szkodę, może dochodzić odszkodowania 

przenoszącego wartość kary umownej. 

7. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogólnych zasadach lub w formie kar 

pieniężnych oraz uregulowanie tych odszkodowań lub kar przez Wykonawcę jako 

odpowiedzialnego za niedopełnienie postanowień umowy, nie zwalnia Wykonawcy 

z wykonania zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Wykonawca nie może zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego 

z tego powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez 

Wykonawcę było następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań wobec Wykonawcy przez jego kooperantów. 

9. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy należności z tytułu zastosowanej kary umownej bez obowiązku składania 

w tym zakresie dodatkowych oświadczeń, na co wykonawca wyraża zgodę. 
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§ 8 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe 

do całej dokumentacji, która powstanie w związku i w wyniku wykonania niniejszej 

Umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio przez Wykonawcę jak i przez osoby lub 

podmioty działające na jego zlecenie. 

2. Z chwilą podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego, 

potwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy, Wykonawca w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy, przenosi 

na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powstałego utworu, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: 

1) realizacja na podstawie dokumentacji określonej w niej inwestycji lub robót 

budowlano-remontowych, 

2) zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym techniką 

drukarską reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym 

m.in. poprzez CD-romy, DVD, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne, 

poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne (w tym tzw. papier elektroniczny), 

3) wprowadzanie do pamięci komputera, 

4) prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie 

i w innej sieci komputerowej, 

5) wystawianie i publikowanie dowolną techniką w celach niekomercyjnych, 

6) wykorzystanie do postępowania o udzielenie zamówienia na realizacje 

przedmiotu objętego dokumentacją, przy uwzględnieniu prawa do niezbędnych 

modyfikacji wynikających z powszechnie i aktualnie obowiązujących przepisów 

prawa. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich praw autorskich 

będących przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie 

dokumentów potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części 

dokumentacji opracowanej przez podwykonawców, lub też poprzez złożenie 

oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji jest jego samodzielnym 

dziełem i że posiada do niej wyłączne i samodzielne oraz wszelkie prawa autorskie. 

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek 

roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich dotyczących 

przedmiotu umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wszelkich kosztów 

i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych 

ze szkodą dla interesów Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację 

inwestycji. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie zmian, adaptacji i modyfikacji wg potrzeb 

Zamawiającego, pod warunkiem że nie są sprzeczne z prawem budowlanym 

i zasadami sztuki budowlanej. Po odbiorze przedmiotu umowy Zamawiający może 

powierzyć dokonanie modyfikacji, mających na celu dostosowanie do zmienionych 

potrzeb Zamawiającego, zarówno Wykonawcy jak i osobie trzeciej. Strony zgadzają 
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się, że korzystanie z dzieła w ww. sposób nie stanowi naruszenia praw autorskich 

Wykonawcy. 

 

 

§ 9 

INNE POSTANOWIENIA 

 

1. Wszelkie zmiany do umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu Stron, 

wyrażoną na piśmie w formie aneksu do niniejszej umowy. 

2. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd powszechny 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo 

budowlane. 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej strony. 

 

 

 

 

ZAMAWIAJACY       WYKONAWCA 

 

 

……………………      …………………. 


