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ISTOTNE POSTANOWIENIA  

 

DO UMOWY O PRACE PROJEKTOWE I NADZÓR AUTORSKI  
 
   Przedmiot Umowy 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie Projektu, to znaczy kompletnej, wielobranżowej dokumentacji 
projektowej dla Inwestycji, obejmującej sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją Inwestycji na 
podstawie Projektu oraz wykonywanie Usług, których zakres zostanie określony szczegółowo w 
Umowie2.Realizacja Przedmiotu Umowy będzie następować etapowo, według poniższego schematu („Etapy"): 
Etap 1 - koncepcja wielobranżowa 
Etap 2 - uzyskanie (ew.) Decyzji Środowiskowej oraz wykonanie projektu budowlanego wraz z przygotowaniem 
kompletnego wniosku o wydanie Decyzji pozwolenia na budowę 
oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (decyzji, co do której upłynął termin do jej zaskarżenia 
w trybie kontroli sądowo-administracyjnej), 
Etap 3 - projekt wykonawczy - przygotowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej niezbędnej do 
prawidłowej realizacji Inwestycji, który stanowić będzie podstawę do przeprowadzenia przetargu na 
wykonawstwo robót budowlanych, w zależności od Zlecenia, 
Etap Nadzoru Autorskiego — Nadzór Autorski będzie pełniony w czasie realizacji Inwestycji (rozumianej jako 
wykonywanie prac przygotowawczych i budowlanych) począwszy od Etapu 3 do momentu oddania Inwestycji do 
użytkowania (rozumianej jako uzyskanie ostatecznej decyzji administracyjnej pozwolenia na użytkowanie dla 
zrealizowanej Inwestycji) i finalnego odbioru prac budowlanych od wykonawcy/wykonawców. 
Projekt dla Etapu 2 będzie obejmował również sporządzenie dokumentacji umożliwiającej wybór wykonawcy                     
i realizację bez konieczności pozyskiwania dodatkowych opracowań i uzgodnień. 

 
 

 Terminy realizacji Etapów 
Realizacja każdego z Etapów rozpocznie się jedynie na pisemne zlecenie Zamawiającego („Zlecenie"). Projektant 
zobowiązany jest podjąć czynności dotyczące danego Etapu w terminie uzgodnionym pomiędzy Stronami zaś w 
przypadku braku takiego uzgodnienia — w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia Zlecenia przez Zamawiającego. Każde 
Zlecenie będzie określać, czy jego przedmiotem jest jeden Etap, czy więcej Etapów. Projektantowi nie przysługuje 
prawo domagania się zapłaty Wynagrodzenia za dany Etap w przypadku, gdyby Projektant rozpoczął ich 
wykonywanie pomimo braku Zlecenia. Zamawiający może zlecić Projektantowi Rozpoczęcie Etapu, za jego zgodą, 
pomimo faktu, iż część prac w ramach wcześniejszego Etapu nie została jeszcze ukończona. 
 

Umowa będzie przewidywać, iż Zamawiający może w każdym czasie zawiesić prace nad Inwestycją oraz będzie 
zawierać oświadczenie, że Projektant akceptuje, iż Zamawiający może nie zlecić Projektantowi rozpoczęcia 
realizacji Projektu dla Etapu 2 i 3.  
Ponadto Umowa będzie przewidywać, iż przez cały okres trwania Umowy Zamawiającemu przysługiwać będzie 
prawo, na każdym etapie realizacji Umowy (w trakcie realizacji któregokolwiek z Etapów), odstąpienia od 
Umowy bez podawania przyczyny w całości albo w części obejmującej którykolwiek Etap.  
W przypadku, gdy Zamawiający zawiesi prace nad Projektem na okres dłuższy niż: 
 

w okresie do zakończenia Etapu 2 — 12 miesięcy oraz 
w okresie po zakończeniu Etapu 2 — 24 miesiące, Projektant może 
odstąpić od umowy z winy Zamawiającego. 
Wydłużenie okresu oczekiwania na procedury administracyjne w stosunku do terminów obowiązujących 
uprawnia Projektanta do przesunięcia terminu przekazania dokumentacji o okres tego opóźnienia o ile 
opóźnienie to nie wynika z okoliczności, za które Projektant ponosi odpowiedzialność (np. złożenie kompletu 
wymaganych dokumentów). 
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Wynagrodzenie i terminy płatności Wynagrodzenia 
Projektant będzie uprawniony do otrzymania Wynagrodzenia za poszczególne Etapy w częściach, według 
poniższych zasad: 
 

a) • % Wynagrodzenia — po przyjęciu przez Zamawiającego bez uwag części Projektu 
odpowiadającego Etapowi 1; 

b) • % Wynagrodzenia— po przyjęciu przez Zamawiającego bez uwag części Projektu 
odpowiadającego Etapowi 2; 

c) • % Wynagrodzenia — po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej o pozwoleniu na 
budowę Inwestycji, 

d) • % Wynagrodzenia— po przyjęciu przez Zamawiającego bez uwag części Projektu 
odpowiadającego Etapowi 3; 

e) • % Wynagrodzenia — z tytułu pełnienia Nadzoru Autorskiego nad realizacją Inwestycji -
miesięcznie z dołu w kwocie obliczonej według następującego wzoru: 
WA = A/B, gdzie: 
i. WA - oznacza wskazaną powyżej część Wynagrodzenia z tytułu sprawowania Nadzoru 

Autorskiego (które będzie wypłacane w miesięcznych ratach); 
ii. A — oznacza określoną procentowo część Wynagrodzenia z tytułu sprawowania Nadzoru 

Autorskiego; 
iii. B — oznacza czas trwania budowy Inwestycji w miesiącach do planowanego uzyskania 

decyzji pozwolenia na użytkowanie i podpisania protokołu odbioru końcowego robót z 
wykonawcą/wykonawcami, aktualny na dzień przekazania placu budowy przez 
wykonawcę/wykonawców. 
W przypadku przedłużenia się robót budowlanych Inwestycji ponad ilość miesięcy 
ustaloną na dzień przekazania budowy, wynagrodzeni Projektanta z tytułu pełnienia 
Nadzoru Autorskiego będzie przedmiotem dalszych ustaleń pomiędzy Stronami, chyba 
że opóźnienie w tych robotach nastąpi na skutek błędów projektowych. 

 
 

Oświadczenie 
 

Składając ofertę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i uzyskanie 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz wykonanie pełnej dokumentacji 
przetargowej i wykonawczej, umożliwiającej budowę budynku  biurowo-usługowego w 
konstrukcji żelbetowej, prefabrykowanej, na nieruchomości zlokalizowanej we Włocławku, 
na działce o nr ewid. gruntu 12/27, obręb Włocławek KM 75, wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego i makietą architektoniczną inwestycji, oświadczamy iż akceptujemy istotne 
warunki umowy, które stanowią Załącznik nr 3 do przedmiotowego postępowania. 
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