
Załącznik nr 2 

PROJEKT UMOWY 

 

zawarta ………………… w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego pomiędzy 

……………. wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

……………………., ………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem ………, NIP ……….., REGON: ………, kapitał zakładowy: ………………. zł 

reprezentowaną przez …………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”, a Samodzielnym 

Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Leżajsku, 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22 wpisanym 

do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz 

Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000009781, NIP 816-14-52-585, REGON: 000306650 reprezentowanym przez ……. zwanym 

dalej „Zamawiającym” o następującej treści: 

 

§ 1  

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje „Wykonanie koncepcji projektowej nadbudowy 

budynku Oddziału Psychiatrycznego” Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Leżajsku. 

2. Inwestycja polega na nadbudowie dwóch kondygnacji powyżej istniejącej części budynku 

Przychodni Specjalistycznej oraz łącznika pomiędzy Przychodnią Specjalistyczną 

a Oddziałem Psychiatrycznym. 

3. Dane techniczne budynku: 

1) Budynek składa się z dwóch części: 

a) szkieletowej trzykondygnacyjnej w układzie podłużnym (Oddział Psychiatryczny),  

b) murowej jednokondygnacyjnej w układzie podłużnym – budynek podlegający 

rozbudowie.  

2) Obie części budynku posiadają tzw. przestrzeń instalacyjną znajdującą się poniżej 

kondygnacji (przyziemie). 

3) Budynek jest podłączony do szpitalnej sieci cieplnej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. 

4. Wstępne założenia projektowe Zamawiającego: 

1) Budynek Przychodni Specjalistycznej-powierzchnia zabudowy 500m²; 

a) Poziom parteru (istniejący): Poradnia Zdrowia Psychicznego  

b) Poziom +1 (nowoprojektowany): Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. 

c) Poziom +2 (nowoprojektowany): Oddział Psychiatryczny Dzienny  

2) Budynek Łącznika (Przewiązka) - powierzchnia zabudowy 272m²; 

a) Poziom parteru (istniejący): Wejście główne do Oddziału Psychiatrycznego oraz 

pomieszczenia techniczne. 

b) Poziom +1 (nowoprojektowany): Pomieszczenia wykorzystywane przez Oddział 

psychiatryczny na cele terapii grupowej, terapii indywidualnej, odwiedzin, gabinety 

lekarskie itp. 

c) Poziom +2 (nowoprojektowany): Pomieszczenia wykorzystywane przez Oddział 

Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych na cele terapii grupowej, terapii 

indywidualnej, odwiedzin, gabinety lekarskie itp. 

5. Zakres prac obejmuje:  

1) Wykonanie inwentaryzacji  budowlanej istniejącego budynku 

2) Wykonanie ekspertyzy budowlanej stanu technicznego budynku 

3) Koncepcja programowa 

4) Założenia do  programu funkcjonalno-użytkowego 

5) Wytyczne technologiczne 

6) Uzgodnienia rzeczoznawców: p.poż, bhp, sanepid. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) wykonania prac zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi 



przepisami prawa, obowiązującymi normami i normatywami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz wytycznymi Zamawiającego, z zachowaniem należytej staranności 

i ekonomicznych interesów Zamawiającego 

2) wykonania prac przez osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia w zakresie 

przedmiotu zamówienia. 

3) przedstawiania Zamawiającemu w trakcie wykonywanych prac, propozycji projektowych 

i uwzględnienia wszystkich zaproponowanych zmian i sugestii; 

4) zapewnienia Zamawiającemu pełnego i nieograniczonego dostępu do prac koncepcyjnych 

na każdym etapie. 

5) pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wymagane przepisami 

szczegółowymi, wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń leży po stronie 

Wykonawcy. 

6) niezwłocznego udzielania odpowiedzi i wyjaśnień dotyczących koncepcji projektowej 

w trakcie prowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego. 

7) wprowadzania do dokumentacji wszelkich zmian, jeżeli wynikają one z wad opracowań 

przygotowanych przez Wykonawcę lub osoby, którymi się posługuje; 

8) uzupełniania koncepcji projektowej w zakresie związanym z ewentualnymi brakami 

wcześniej wykonanej dokumentacji oraz wyjaśnienie wątpliwości powstałych w toku 

realizacji inwestycji. 

§ 2 

Termin realizacji prac projektowych ustala się na 60 dni kalendarzowych licząc od dnia 

podpisania umowy tj. do…………………………………………….. 

§ 3 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu koncepcję projektową w wersji papierowej 

w 4 egzemplarzach oraz pełną wersję elektroniczną przedmiotu zamówienia (format PDF 

i DWG) na płycie CD-R./DVD lub innym nośniku danych. 

2. Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy zgłoszoną do odbioru, Wykonawca zaopatrzy 

w pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami prawa w stanie zupełnym (kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć) 

oraz należycie wykonana. 

3. Pisemne oświadczenie stanowić będą integralną część wykonanego przedmiotu umowy. 

§ 4 

1. Miejscem odbioru wykonywanych prac będzie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki 

Zdrowotnej w Leżajsku. 

2. Zamawiający dokona odbioru wykonanych prac po zakończeniu przedmiotu umowy zgodnie 

z § 3 umowy. 

3. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru koncepcji projektowej jest protokół 

odbioru, podpisany przez obie strony umowy. 

4. Podpisanie protokołu końcowego odbioru koncepcji stanowi podstawę do wystawienia 

faktury. 

5. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych 

dokumentacji projektowej. 

6. Wykonawca odpowiada za wady wykonanej według dokumentacji inwestycji, jeżeli te wady 

powstały w wyniku błędów w koncepcji projektowej. 

7. W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie jej 

odbioru, Wykonawca zobowiązana będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i uzupełnień 

w terminie 7 dni roboczych od daty zawiadomienia. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie w kwocie brutto  ................ złotych (słownie: ....................) będzie 

uregulowane w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury 

na rachunek bankowy …………….. 

2. Zamawiający winien przystąpić do odbioru końcowego w terminie 7 dni od dnia pisemnego 

zawiadomienia go przez Wykonawcę o wykonaniu przedmiotu zamówienia. W przypadku nie 

przystąpienia przez Zamawiającego do tego odbioru w podanym terminie Wykonawca może 



sporządzić jednostronnie protokół i doręczyć go wraz z kompletną dokumentacją na jego koszt 

i ryzyko. 

3. Wynagrodzenie obejmuje również koszty uzyskania wszelkich uzgodnień, decyzji 

administracyjnych, warunków, itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. 

§ 6 

1. Z chwilą otrzymania wynagrodzenia za opracowaną dokumentację, określonego w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa 

majątkowe i prawa pokrewne na wszystkich polach eksploatacji określonych w ustawie 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez konieczności dokonywania odrębnych 

czynności prawnych, a w szczególności: 

1) umieszczanie w części lub całości w SIWZ w postępowaniach o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonych przez Zamawiającego, 

2) wykonywanie na podstawie dokumentacji prac przez wykonawców wybranych przez 

Zamawiającego, na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji poprzez kopiowanie na nośniki 

danych (np. CD/DVD lub inne); 

4) wykorzystania wielokrotnego do realizacji inwestycji; 

5) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji albo egzemplarzami, na których dokumentację 

utrwalono poprzez wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputerów na 

dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiającego, 

6) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji w całości lub części w sposób inny niż 

określony, np. poprzez publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie 

dokumentacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie 

przez siebie wybranym;  

7) sposób korzystania z dokumentacji przez Zamawiającego i inne osoby, będzie zgodny 

z charakterem i przeznaczeniem dokumentacji oraz przyjętymi zwyczajami. 

2. Wraz z przeniesienie autorskich praw majątkowych Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

wyłączne prawa zależne i upoważnia Zamawiającego do nieodwołalnego wykonania 

autorskich praw  zależnych do wykonanej dokumentacji. 

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawcę prac projektowych z udziałem osób trzecich, 

którym przysługują do nich lub ich części majątkowe prawa autorskie, Wykonawca 

zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw autorskich i zależnych, 

celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiającego w zakresie wymaganym niniejszą 

umową. 

4. Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób 

trzecich z tytułu praw autorskich związanych z wykonaniem koncepcji. 

§ 7 

1. Wykonawca  zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: 

1) niewykonania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron wskutek 

okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego brutto.  

2) zwłoki w wykonywaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki,  

3) zwłoki w usunięciu wad w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy 

dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez 

Zamawiającego do usunięcia  wad.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w razie odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron wskutek okoliczności, za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 

10% wynagrodzenia umownego za cały przedmiot umowy. 

3. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

§ 8 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonaną przez siebie dokumentację. 



Termin gwarancji jakości i rękojmi wynosi 36 miesięcy i liczy się od daty podpisania przez 

Zamawiającego protokołu odbioru koncepcji projektowej. 

2. Z tytułu udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego 

za wady przedmiotu umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel 

w umowie określony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, w szczególności za 

rozwiązania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. 

§ 9 

1. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu z Zamawiającym tj. ……………………..………, 

tel. ……………... email: ………………………… 

2. Przedstawicielem Zamawiającego jest: ………………………………………. 

§ 10 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy zawartej w zakresie zmiany 

terminu realizacji zamówienia, przed jego upływem z przyczyn niezależnych od Wykonawcy 

wskazanych przez Wykonawcę. Wniosek Wykonawcy w tej sprawie wymaga uzasadnienia 

i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego. 

§ 11 

Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu zawartej 

umowy, ani też podpisywać innych umów i porozumień skutkujących dla Zamawiającego zmianą 

Wierzyciela w innym trybie niż określony w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. 

o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.). 
§ 12 

1. Strony ustalają adres do korespondencji, w tym doręczania oświadczeń woli stron: 

1) Zamawiający: 37-300 Leżajsk, ul. Leśna 22. 

2) Wykonawca: ……………………………………………………. 

2. Każda zmiana adresu, określonego w ust. 1 wymaga pisemnego poinformowania drugiej strony 

w ciągu 7 dni od dokonania takiej zmiany. 

3. W razie niepoinformowania o zmianie adresu, w ustalonym terminie skierowanie 

korespondencji pod wskazany w ust.1 adres będzie miało skutek doręczenia, a ewentualny 

zwrot korespondencji przez doręczyciela traktowany, jako możliwość zapoznania się z treścią 

korespondencji.  

§ 13 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 14 

Spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

§ 15 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie:  

1) kodeks cywilny, 

2) przepisy o prawie autorskim, 

3) prawo budowlane. 

§ 16 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Wykonawca, a trzy Zamawiający.  

 

WYKONAWCA:                                                                 ZAMAWIAJĄCY: 


