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PROJEKT 

UMOWA Nr ………. 

Zawarta w dniu …………………….  

pomiędzy: 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w Koszalinie z siedzibą przy ul. Szpitalnej 2, 75-720 

Koszalin, wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń Innych Organizacji Społecznych  

i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000006439, akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Koszalinie IX Wydział Krajowego Rejestru 

Sądowego, 

NIP: 669-21-91-946, REGON: 330904973,  

reprezentowanym przez Dyrektora Elżbietę Czeszewską 

zwanym dalej Zamawiającym,   

a  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………. REGON: ……………………………………………. 

reprezentowaną/ym przez ……………………………………………………………………………. 

zwaną/ym w treści umowy Wykonawcą. 

…………………………………………..   zwanym w treści umowy Wykonawcą  

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje i zobowiązuje się wykonać na rzecz 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Koszalinie, 75-720 

Koszalin ul. Szpitalna 2, dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji 

pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych na poziomie przyziemia SP ZOZ MSWiA 

w Koszalinie, ul. Szpitalna 2 na pomieszczenia dla pacjentów, wraz z niezbędnymi 

uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, na wykonanie robót budowlanych. 

2. Wykonawca przekaże dokumentację projektową w formie papierowej (2 egzemplarze) 

oraz w formie edytowalnej elektronicznej.  

3. Wykonawcy znane są warunki realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zapoznał 

się z lokalizacją przedmiotu umowy, założeniami i oczekiwaniami Zamawiającego co do 

standardu oraz jakości wykonania, a także dokonał szczegółowej wizji i przeglądu obiektu. 

4. Przedstawicielem Zamawiającego podczas wykonywania przedmiotu umowy jest 

……………….., tel. kom. …………………………………... 

5. Przedstawicielem Wykonawcy podczas wykonywania przedmiotu umowy jest 

…………………………. tel. ………………………………. 

 

§ 2 

1. Wykonawca przekaże dokumentację w terminie do trzydziestu dni od daty podpisania 

umowy. 

2. Terminy nie uwzględniają niezależnych od Wykonawcy przesunięć terminu spowodowane 

nieudostępnieniem pomieszczeń do oględzin.  

 

 

 



SP ZOZ MSWiA w Koszalinie  

ul. Szpitalna 2, 75-720 Koszalin   Załącznik nr 5 

 

Nr postępowania: M-2375-02/2020  Strona 2 z 4  

 

§ 3 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

a) opracowanie dokumentacji z należytą starannością, 

b) uzgodnienie zastosowanych w projekcie materiałów i rozwiązań z Zamawiającym, 

c) zastosowanie w rozwiązaniach projektowych wyrobów budowlanych dopuszczonych 

do obrotu i powszechnego stosowania, 

d) określenie w dokumentacji projektowej parametrów technicznych i wymagań 

zastosowanych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji 

projektowej lub równoważnych, w celu zapewnienia konkurencyjności przy 

zamawianiu tych wyrobów. Wyrobów nie można opisywać przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, 

e) informowanie Zamawiającego, na wniosek Zamawiającego, o postępie i 

zaawansowaniu prac projektowych, 

f) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, przed terminem przekazania dokumentacji 

Zamawiającemu, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

g) uzgodnienie miedzy wszystkimi branżami jak również z rzeczoznawcami ds. 

bezpieczeństwa i higieny pracy, zabezpieczeń pożarowych oraz sanitarno – 

higienicznych projektów budowlanych i projektów wykonawczych, 

h) sporządzenie pisemnego oświadczenia, że dostarczona dokumentacja jest wykonana 

zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy 

technicznej i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć, 

i) przekazanie dokumentacji sprawdzonej, skoordynowanej technicznie, wraz  

zwymaganymi opiniami, uzgodnieniami, oświadczeniami projektantów, 

j) przekazanie przedmiotu zamówienia na podstawie wykazu opracowań dokumentacji 

składającej się na komplet przedmiotu umowy (opracowanego przez Wykonawcę), 

k) usuwanie stwierdzonych wad, braków lub uchybień w dokumentacji w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od daty 

zgłoszenia, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Podstawą do opracowania przedmiotu umowy są pomiary z natury i wszelkie materiały 

udostępnione przez Zamawiającego tj. aktualna inwentaryzacja budowlana w wersji 

elektronicznej, które usprawnią proces przygotowywania dokumentacji projektowej.  

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonaną dokumentację projektową stanowiącą 

przedmiot umowy w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz edytowalnej wersji 

cyfrowej (z rozszerzeniem dwg na płycie DVD). 

4. Prace wykonywane będą za pomocą licencjonowanego oprogramowania nr seryjny: 

……….…. 

 

§ 4 

1. Obowiązkiem stron jest współdziałanie w celu uzyskania przedmiotu zamówienia 

spełniającego cele określone w umowie w tym uzyskania pozwolenia na wykonanie robót 

budowlanych , jak również współdziałanie na etapie wykonywania zadania 

inwestycyjnego 

2 Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 

projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności 

odpowiada za rozwiązanie niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach 

techniczno-budowlanych. 

3 Jeżeli okaże się, iż dokumentacja wykonawcza projektowa zawiera błędy, 
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uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest 

w wyznaczonym terminie do naniesienia w dokumentacji stosownych poprawek, bez 

dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. 

4 Jeżeli w trakcie realizacji zadania, prowadzonego na podstawie dokumentacji projektowej 

okaże się, że wskutek ukrytych wad, błędów lub braków projektowych konieczne stało się 

wykonanie dodatkowych robót, Wykonawca zapłaci odszkodowanie pokrywające wysokość 

kosztów związanych z tymi robotami. 

 

§ 5 

1. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej będzie siedziba Zamawiającego. 

2. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o swojej decyzji w sprawie przyjęcia dokumentacji 

w terminie 14 dni od jej przedłożenia. Po upływie tego terminu dokumentacja projektowa 

uznana będzie za przyjętą bez zastrzeżeń. 

3. Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w formie protokołów zdawczo – 

odbiorczych. 

 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają wynagrodzenie  

w wysokości netto …………………. złotych + VAT; brutto ……………… złotych. 

2. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w formie przelewu bankowego na konto Wykonawcy 

nr ………………………………………….  w terminie do 30 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

 

§ 7 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto.  

3. W przypadku przerwania wykonywania prac projektowych z powodu okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia 

przerwania prace ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu 

zaawansowania prac, podpisanego przez obie strony umowy. 

4. Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem 

terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonywanych 

na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy. 

 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

kodeksu cywilnego. 

 

§ 9 

Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej  

i muszą być akceptowane przez obie strony umowy.  
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§ 10 

Umowa niniejsza sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.  

 

  

WYKONAWCA:                                                                       ZAMAWIAJĄCY: 


