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Zał. nr 2  

 

 

WZÓR  

UMOWY NR ... . /RSID/2017  

 

zawarta w Busku-Zdroju w dniu …......................................pomiędzy Gminą Busko-Zdrój  

z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP 6551879646 zwaną w dalszej 

części umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

 

1. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę 

przy kontrasygnacie 

2.  Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza 

 

a  ……………………………………………………………………………………. 

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

……………………………… 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot  umowy  i  zasięg  robót 

 

1. Na podstawie Zarządzenia nr 221/2016 z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie 

wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość 

szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie projektu 

budowlano-wykonawczego w zakresie doboru i usytuowania interaktywnych urządzeń 

edukacyjnych na terenie zieleni parkowych w Busku-Zdroju w ramach zadania 

„Zagospodarowanie Nowego Parku – edukacja prozdrowotnie i rekreacyjnie o 

wodzie”.  

2. Każde interaktywne urządzenie edukacyjne musi posiadać indywidualną tablicę 

informacyjną (sporządzoną w języku polskim i angielskim) określającą: opis urządzenia 

oraz zasadę jego działania i korzystania przez wszystkich użytkowników. 

3. Przedmiotowe zamówienie zostanie zrealizowane w ramach zadania pn. „Wzrost 

gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie 

dostępu do zasobów naturalnych”. 
 

4. Zakres zamówienia obejmuje: 

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie doboru i usytuowania 

interaktywnych urządzeń edukacyjnych (np. w postaci elementów małej architektury) na 

terenie zieleni parkowej w Busku-Zdroju, których zadaniem będzie uczyć, bawić oraz 

przyswajać wiedzę nad prawami natury dla wszystkich grup wiekowych. Interaktywne 

urządzenia powinny być dobrane z dziedziny hydrostatyki lub w połączeniu z innej 

dziedziny zaproponowanej przez Oferenta.  

 

5. Teren/obszar, na którym zostaną usytuowane urządzenia edukacyjne: 

5.1. Przestrzeń parkowa Nowego Parku w Busku-Zroju (dz. nr 91/1, obr. 13). 

Zamawiający planuje usytuować wzdłuż istniejących alejek parkowych (zlokalizowanych 

na terenie dz. 91/1) - interaktywnych urządzeń edukacyjnych o profilu związanym  

z wodą (hydrostatyka), które będą łączyć się/prowadzić do projektowanej fontanny 

multimedialnej zlokalizowanej przy obiekcie tężni. 
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5.2. Na obszarze Nowego Parku Zdrojowego - Gmina Busko-Zdrój realizuje opracowanie 

projektowe polegające na budowie kompleksu urządzeń uzdrowiskowych w zieleni 

parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna).  

 

W ramach prac projektowych powstaną obiekty: 

Tężnia 

 Obiekt na planie zbliżonym do koła  o średnicy zewnętrznej ok. 70m., obwód tężni ok. 

212m, wysokość obiektu tężni ok. 9m. 

  

Pijalnia uzdrowiskowa 

 Obiekt zlokalizowany we wschodniej części działki, na granicy starego i nowego parku. 

Budynek jednokondygnacyjny z antresolami o wysokości ok. 9m, wymiary budynku ok. 

16mx78m. 

  

5.3. Gmina Busko-Zdrój jako materiał pomocniczy w załączeniu przedkłada: 

a) mapę zagospodarowania terenu dz. nr 91/1 z planowaną lokalizacją obiektu tężni oraz 

pijalni uzdrowiskowej (załącznik nr 1 do umowy) wraz z mapą do celów 

projektowych.                  

 

6. Zakres usług projektowych powinien obejmować: 

6.1. uzyskanie wszystkich decyzji, uzgodnień, opinii itp., niezbędnych dla zatwierdzenia 

dokumentacji oraz możliwości: 

a) zgłoszenia robót właściwemu organowi – roboty nie wymagające uzyskania 

 pozwolenia na budowę, 

b) wydania pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju –   

 roboty które wymagają uzyskania takiego pozwolenia,  

6.2. Zamawiający informuje, iż posiada roboczą wersje mapy do celów projektowych –

załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Obowiązkiem Wykonawcy projektu będzie 

aktualizacja przedmiotowej mapy - w przypadku konieczności jej aktualizowania. 

6.3. wykonanie kompletnego projektu budowlano-wykonawczego w 4 egzemplarzach + 

 wersja elektroniczna dokumentacji do zamieszczenia na stronie internetowej UMiG 

 Busko-Zdrój, w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej na nośnikach 

 elektronicznych (rysunki w formacie DWG i w formacie PDF, teksy w doc. i w 

 formacie PDF tj. do zamieszczenia na stronie internetowej UMiG Busko-Zdrój,  

6.4. opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (w 

 jednym egzemplarzu + wersja elektroniczna- doc, PDF), 

6.5. opracowanie przedmiaru robót wraz z zestawieniem materiałów – 1 egzemplarz w 

 formie papierowej + wersja elektroniczna (w formacie ATH, KST, PDF lub w programie 

 WINBUD). Przedmiar robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. 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 z 2004 r. poz. 1389  z późn. 

zmianami). Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do 

 wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z 

 ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis 

 oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

 budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 

 podstawowych. 

6.6. opracowanie kosztorysu inwestorskiego -1 egzemplarz w formie papierowej + wersja 

elektroniczna (w formacie ATH, KST, PDF lub w programie WINBUD). Kosztorys 

inwestorski zostanie wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami – 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 
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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 z 2004 r. poz. 1389 z późn. 

zmianami). Kosztorys inwestorski należy wykonać metodą uproszczoną. 

6.7. Wszelkie prace projektowe lub czynności nieopisane wyżej a wynikające z procedur 

  określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompleksowego 

 opracowania dokumentacji projektowej, należy traktować jako oczywiste i   

 uwzględnić w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. 

6.8.Do obowiązków Projektanta należy zaopatrzenie dzieła w pisemne oświadczenie, że 

 dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

 przepisami techniczno- budowlanymi i normami oraz, że jest kompletna z punktu  

 widzenia celu, któremu ma służyć. 

6.9. Integralną część umowy stanowi oferta wykonawcy. 

 

7. Postanowienia formalne i prawne dotyczące dokumentacji projektowej:  

Wymagania formalne i prawne: 

 Dokumentacja budowlano-wykonawcza musi być opracowana w sposób zgodny z : 

a. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.  Dz.U.2013.1409 z późn. 

zmianami);  

b. Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.,  

             poz. 907 ze zm.) 

        c. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie  

             szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  

            wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

            (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 r.) 

        d. Wytycznymi zawartymi w innych tematycznych przepisach szczegółowych i Polskich 

            Normach oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczno-budowlanej. 

§ 2 

          Podstawowe prawa i obowiązki stron 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionym terminie, z należytą 

starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, jak również zachowaniem 

obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych. 

b) Poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających 

przerwaniem prac lub nie dotrzymaniem terminu realizacji. 

2. Wszelkie powiadomienia i korespondencję pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą należy 

wysyłać pocztą do siedziby Zamawiającego i Wykonawcy na adres wskazany w niniejszej 

umowie. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu umowy. O każdej 

zmianie zakresu Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę. 

§ 3 

              Terminy  

1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia: w ciągu 4 tygodni od podpisania umowy,  

w tym: 

a.  Przekazanie Zamawiającemu koncepcji (w formie rysunków, oraz opisu technicznego 

proponowanych urządzeń) w zakresie przedmiotu zamówienia celem akceptacji przez 

Zamawiającego - w ciągu 1 tygodnia od daty zawarcia umowy tj. do dnia ………………,                                 

b. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy uwag do przedstawionej 

koncepcji lub  akceptacji  koncepcji – w ciągu 1 tygodnia od przedstawienia koncepcji do 

uzgodnienia, 
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c.   Przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej budowlano-   

     wykonawczej wraz z dokumentacją kosztorysową będących przedmiotem zamówienia  

- w ciągu 2 tygodni od dnia akceptacji przez Zamawiającego przedstawionej 

koncepcji usytuowania projektowanych urządzeń interaktywnych. 

2.Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji będzie siedziba Zamawiającego.  

§ 4 

Wartość umowy  

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

niniejszej umowy jest wynagrodzenie umowne.  

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

Netto: …………………………. 

Vat: …………………………… 

Brutto:………………………... 

      

§ 5 

    Rozliczenie wykonanych robót 

1.Strony ustalają, że zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi w dwóch transzach: 

 a) I transza w wysokości 80% wartości zamówienia tj: ………………zł brutto –  po 

wykonaniu i przekazaniu przez Wykonawcę kompletnego opracowania będącego 

przedmiotem   zamówienia oraz po podpisaniu przez strony umowy Protokołu 

Kompletności. 

b) II transza w wysokości 20% wartości zamówienia tj. ……………zł brutto - po 

uprawomocnieniu się decyzji o pozwolenia na budowę bądź uzyskaniu potwierdzenia 

zgłoszenia robót budowlanych. 

2. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentacji przekazanych przez Wykonawcę w 

ciągu 2 tygodni, a następnie przekaże Wykonawcy potwierdzenie – Protokół kompletności 

stanowiący podstawę do wystawienia faktury za w/w prace. 

3. Zamawiający sprawdzi pod względem merytorycznym faktury wystawione przez 

Wykonawcę. 

4. Termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosi 30 dni, licząc od daty dostarczenia 

Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletnymi i poprawnymi 

dokumentami rozliczeniowymi. 

5. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego 

6. Faktura płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  tj. 

……………………………….. 

7. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.  

§ 6 

Kary umowne 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary, w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w  § 3 

2.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień 

opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, jednak kara taka nie 

może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia. 
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2.3. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3.Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę: 

a)  z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w 

wysokości 10% wartości przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego jeżeli wysokość 

kar umownych nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionych szkód. 

5. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

kary umowne na zasadach określonych w przepisach Kodeksu  Cywilnego. 

§ 7 

               Rozwiązanie umowy 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań 

Zamawiającego przez okres dłuższy niż 1 miesiąc. 

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

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

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

wiadomości o tych okolicznościach. 

c) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz   

zajęcia jego majątku. 

d) Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje  swoje 

zobowiązania umowne. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadku   

gdy: 

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie. 

b) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania protokołu kompletności. 

3.  Odstąpienie od umowy powinny nastąpić w formie pisemnej  pod rygorem nieważności  

 i powinno zawierać uzasadnienie. 

§ 8 

                                  Zmiana postanowień umowy. 

Zamawiający przewiduje okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy. 

1. Zmiana postanowień  umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano   

     wyboru Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

a)  wystąpienia zmiany zakresu przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na skutek okoliczności, których nie 

można było przewidzieć na etapie przygotowania inwestycji do realizacji 

b) wystąpienia nieistotnych zmian tj. zmian, które nie mają wpływu na tzw. konieczne   

     warunki Umowy ( termin, zakres, wartość Umowy). 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty,     

     na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach gdy:  

     a) opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od Wykonawcy   

tj.  termin uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych, 

przedłużająca się procedura akceptacji koncepcji.   

     Termin ten zostaje wówczas przedłużony do czasu otrzymania w/w dokumentów.   

     b) wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych  

          decyzji, uzgodnień, pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania   
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§ 9 

Prawa autorskie 
1. Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego 

wynagrodzenia, autorskie prawa majątkowe do wszystkich jej elementów, bez 

ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporządzania nią w całości lub we fragmentach 

w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:  

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką w każdej postaci dokumentacji 

projektowej,  

b) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych, 

techniką drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, 

magnetycznego, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet,  

c) udostępnianie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy za 

pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności Internetu lub Intranetu oraz 

komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne 

udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego fragmentu w 

miejscu i czasie przez siebie wybranym,  

d) korzystania z dokumentacji projektowej poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń),  

e) udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli.  

2. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji projektowej, jego 

obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą 

klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami 

poszczególnych elementów dokumentacji.  

3. Wykonawca oświadcza, iż dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszej 

umowy w dniu jej wydania Zamawiającemu nie będzie naruszała praw autorskich osób 

trzecich - dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne 

uzyskanie zgody osób trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania 

jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się  

do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych w tego tytułu.  

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na 

wykonywanie autorskich praw zależnych.  

5. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej należy 

do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.  

6. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby 

trzecie.  

§ 10 

     Ustalenia końcowe 

1.   W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

i ustawy Prawo zamówień publicznych, a w sprawach procesowych przepisy kodeksu 

postępowania cywilnego. 

2.  Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3.  Umowa nabiera mocy prawnej po jej podpisaniu przez obie strony. 

4.  Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy 

dla Zamawiającego. 

 

        WYKONAWCA:                                                                ZAMAWIAJĄCY: 


