
Prawo cywilne 31 maja 2019r. I rok aplikacji radcowskiej 

Huta Szkła S.A. z siedzibą w Opolu planuje inwestycję budowlaną: wybudowanie nowego budynku – magazynu 

wyrobów gotowych o wymiarach 60x42x8m (dł., szer., wys.). Nowy budynek ma być połączony z istniejącym budynkiem 

hali produkcyjnej zadaszonym łącznikiem o wymiarach 23x 5x8m.  

W tym celu zamierza powierzyć przygotowanie koncepcji architektonicznej, a następnie – po jej zaakceptowaniu - 

opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej projekt budowlany (który też będzie podlegał akceptacji) i projekt 

wykonawczy dla całej inwestycji.  

W rezultacie ogłoszonego konkursu ofert wstępnie wybrano ofertę spółki cywilnej IDEAL Projekt Marcin Cebula, 

Krystyna Cebula, Wojciech Kapusta z siedzibą w Tarnowskich Górach. Ze złożonej oferty oraz z przeprowadzonych 

następnie negocjacji wynika, że: 

 Projektanci, oprócz opracowania i przekazania egzemplarzy dokumentacji (w wersji papierowej i elektronicznej), 

przeniesienia na inwestora praw do dokumentacji projektowej (lub udzielenia uprawnienia do wykorzystania 

opracowanej dokumentacji projektowej), mają dodatkowo uzyskać dla inwestora pozwolenie na budowę, wspierać 

inwestora przy wyłanianiu wykonawcy robót budowlanych, realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej 

(np. poprzez  udzielanie odpowiedzi potencjalnym wykonawcom w zakresie opracowanej dokumentacji 

projektowej), a następnie sprawować nadzór autorski aż do zakończenia budowy i przekazania inwestycji do 

eksploatacji. 

 Wynagrodzenie umowne ustalono na kwotę 150.000,00 zł netto, przy czym ma ono być płatne w częściach. Część 

pierwsza (40 %) ma być zapłacona po złożeniu wniosku  

o uzyskanie pozwolenia na budowę; część druga (50 %) – po odbiorze projektu wykonawczego, nie wcześniej jednak 

niż po uzyskaniu pozwolenia na budowę; część trzecia (10 %) po oddaniu inwestycji do eksploatacji, nie wcześniej niż 

po podpisaniu protokołu odbioru końcowego (robót budowlanych). 

 Poza w.w. wynagrodzeniem umownym projektantom nie mają się należeć żadne dodatkowe należności z tytułu 

kosztów, czy wydatków. 

 Zawarcie umowy ma zostać zabezpieczone zadatkiem w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, który ma być 

zarachowany na poczet pierwszej części wynagrodzenia. 

 Mapy do celów projektowych oraz komplet dokumentacji, odnoszącej się do istniejącego budynku hali produkcyjnej 

dostarczy inwestor. Inwestor przekaże także ściśle poufne know-how dot. transportu i magazynowania wyrobów 

szklanych, co wymusza określone rozwiązania architektoniczne. 

 Pozwolenie na budowę powinno być uzyskane jeszcze w tym roku kalendarzowym (do końca 2019 r.). Umowa 

powinna określać także terminy dla dostarczenia koncepcji architektonicznej oraz dostarczenia gotowego projektu 

budowlanego.     

 Strony będą obowiązane do zachowania poufności. Poufny ma być w szczególności fakt zawarcia umowy i jej 

postanowienia. 

 Spółka cywilna IDEAL Projekt, żaden z jej wspólników, ani członków zespołu projektowego przez okres 5 lat od dnia 

zakończenia współpracy nie będą mogli wykonywać projektów architektoniczno-budowlanych na rzecz 

przedsiębiorców zajmujących się produkcją szkła, wyrobów szklanych, ani magazynowaniem/spedycją takich 

wyrobów.  

 Realizacja obowiązków stron będzie zabezpieczona karami umownymi. 

 Z uwagi na to, że Inwestorowi zależy na zachowaniu poufności, w umowie ma być przewidziane pactum de non 

cedendo w odniesieniu do wierzytelności przysługujących wobec Inwestora.  

Strony uzgodniły, że projekt umowy, uwzględniający powyższe założenia, ma zaproponować spółka cywilna IDEAL 

Projekt. Wspólnicy tej spółki, dla których będzie to pierwsze tak duże przedsięwzięcie projektowe, zwrócili się do 

Państwa o opracowanie projektu umowy, który  

z jednej strony będzie zabezpieczać ich interesy, ale z drugiej strony będzie ich „wizytówką”, a przy tym nie będzie 

zawierał żadnych rozwiązań, które mogłyby „odstraszyć” kontrahenta (umowa nie została wszak jeszcze zawarta).  

Proszę przygotować projekt umowy, uwzględniający w.w. założenia i cele.  

W przygotowanym projekcie należy powołać dokumenty/rejestry identyfikujące strony  

i wykazujące należyte umocowanie osób reprezentujących strony (nie należy opracowywać tych dokumentów!).  


