
Umowa o dzieło Nr 101/07

zawarta w dniu 26.11.2007 r. pomiędzy
Starostwem  Powiatowym  w  Pułtusku,  ul.  Białowiejska  5,  06-100  Pułtusk
reprezentowanym przez:
Tadeusza Nalewajka – Starostę Pułtuskiego 
zwanym w treści umowy Zamawiającym

a

Bogdanem Sadowskim, zam. Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30, 06-100 Pułtusk po-
siadającym uprawnienia budowlane do projektowania Nr 100/98 z dnia 22.09.1998 r. (nr
ewid. UAN 7342/Cie-5/98)
zwanym w dalszej treści umowy „Projektantem”. 

Na podstawie  art.  4  pkt  8  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004 r.  Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) strony zawarły umowę
o następującej treści:

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie projektu technicznego przyłączenia agregatu
prądotwórczego typu JD70T o mocy 60 kVA do instalacji wewnętrznej w  siedzibie
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pułtusku (budynek Komendy
Powiatowej  Państwowej  Straży  Pożarnej,  ul.  Daszyńskiego  19).  Wytyczne  do
montażu zespołu prądotwórczego JD 70T stanowią załącznik do niniejszej umowy. 

2. Projektant zobowiązuje się do wykonania:
1) Opisu technicznego agregatu prądotwórczego, instalacji elektrycznej wewnętrznej

i budynku.
2) Obliczeń technicznych warunków współpracy agregatu z instalacją.
3) Rysunków  technicznych  wykonania  podłączenia  agregatu  prądotwórczego  do

instalacji wewnętrznej.
4) Instrukcji współpracy agregatu prądotwórczego z siecią elektroenergetyczną.
5) Opracowania  kosztorysu  inwestorskiego  na  wykonanie  podłączenia  agregatu

prądotwórczego.
6) Opracowania przedmiaru robót. 
3. Projektant  zobowiązuje  się  do  zaopatrzenia  dokumentacji  projektowej  w  wykaz

opracowań  oraz  pisemne  oświadczenie,  że  projekt  techniczny  został  wykonany
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i  jest w
stanie zupełnym (kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć). 

§ 2.

Ustala się termin wykonania dokumentacji projektowej: od daty zawarcia umowy do dnia
18.12.2007 r. 

§ 3.



Zamawiający  wyznacza  przedstawiciela  do  dokonywania  uzgodnień  w  zakresie
dokumentacji projektowej – Dyrektora Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pana Roberta
Dynaka.

§ 4.

Opracowanie, będące przedmiotem umowy, jest chronione prawem autorskim co oznacza
m.in.,  że  zmieniony  w  stosunku  do  projektu  sposób  realizacji  robót,  bez  zgody
Projektanta, zwalnia Projektanta z obowiązku naprawienia powstałej szkody.  

§ 5.

1. Wysokość  wynagrodzenia  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  strony  ustalają
w kwocie ryczałtowej 2.500 zł brutto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

2. Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  po  odbiorze  przez  Zamawiającego  przedmiotu
zamówienia, w terminie 21 dni od daty wystawienia rachunku.  

§ 6.

Strony postanawiają, ze wiążącą je formą odszkodowania będą kary umowne:
1. Zamawiający  jest  zobowiązany  do  zapłaty  Projektantowi  kar  umownych  za

odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości
10% wynagrodzenia umownego. 

2. Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:
a) za  zwłokę  w  wykonaniu  projektu  w  wysokości  0,5%  wynagrodzenia

umownego  za  ten  projekt  za  każdy  dzień  zwłoki  licząc  od  umownego
terminu jego dostarczeni,

b) za zwłokę w usunięciu wad projektu w wysokości 0,5% dziennie za każdy
dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu na usuniecie wad,

c) za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Projektanta
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

3. Jeśli  kara  nie  pokrywa  szkody  strony  mogą  dochodzić  odszkodowania
uzupełniającego. 

4. Kara  umowna  należna  Zamawiającemu  może  być  pobrana  poprzez  potrącenie
z faktury wystawionej przez Projektanta. 

5. Kara umowna jest naliczana od wynagrodzenia brutto. 

§ 7.

Zmiana lub odstąpienie od umowy może nastąpić na zasadach określonych w przepisach
Kodeksu Cywilnego.

§ 8.

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 



§ 9.

W sprawach nie  uregulowanych  niniejszą  umową mają  zastosowanie  przepisy  kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.          z
2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

§ 10.

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej
ze stron. 

         PROJEKTANT                                                          ZAMAWIAJĄCY 

Bogdan Sadowski Tadeusz Nalewajk


