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Załącznik nr 4 do SIWZ 

W Z Ó R    U M O W Y 

zawartej w dniu…………. pomiędzy: 

 

Gminnym Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.  

z siedzibą w Bojszowach (43-220), 

przy ul. Świętego Jana 52 , 

NIP 6462445538, 

REGON 276 711342,  

reprezentowaną przez: Czesława Kłyka Prezesa Spółki 

Zwaną dalej Zamawiającym  

a  

....................................................................................................................................................... 

 

reprezentowaną/ym przez:  

 ...................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 

została zawarta umowa na:  

 

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach 

 
Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego nr ……………… realizowanego na podstawie 

Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego oferty w przetargu nieograniczonym. 

 

§ 1 

 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową dla 

celów realizacji zadania pn. „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

• sporządzenie założeń do projektowania (projektu wstępnego) w zakresie wszystkich wymaganych 

dla inwestycji branż i uzyskanie dla nich akceptacji ze strony Zamawiającego (Inspektora). 

• sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, 

uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, 

• sporządzenie projektów wykonawczych w niezbędnych zakresach pozwalających na sprawne 

wykonanie prac budowlanych, 

• sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – Program Funkcjonalno-

Użytkowy. 

3. Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa wynikające 

z prawa autorskiego. 

4. Zamawiający ma prawo do używania i sporządzania kopii wykonanego przedmiotu umowy 

do wszystkich czynności związanych z realizacją inwestycji oraz pozyskiwania środków. 
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§ 2 

TERMIN REALIZACJI 

 

• Strony zgodnie ustalają  nieprzekraczalny termin wykonania umowy na dzień 15.10.2020 r.  

 

 

§ 3 

HARMONOGRAM PRZEKAZANIA DOKUMENTACJI 

 

1. Przyjmuje się podział na następujące terminy realizacji zamówienia: 

• I etap zakończony przedłożeniem do zatwierdzenia projektu budowlanego w wersji roboczej 

w terminie do 15.08.2020 r., 

• II etap zakończony przedłożeniem do zatwierdzenia projektu budowlanego w wersji do 

pozwolenia na budowę w terminie do 15.09.2020 r., 

• III etap zakończony przedłożeniem zatwierdzonego projektu wykonawczego, przekazaniem 

prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz wszelkich pozostałych dokumentów w terminie do 15.10.2020 r. (termin 

nieprzekraczalny); 

 

• Wykonawca zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że wykonanie przedmiotu umowy nastąpiło 

zgodnie z niniejszą umową, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami i zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, a ponadto, że umowa została wykonana w stanie zupełnym. 

• Wykonawca  zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i opracowań 

projektowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. 

• Przedstawiciele Zamawiającego mają prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 

etapie realizacji (opracowania) zadania. 

 

 

§ 4 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji  podatkowej 

NIP: 6462445538. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej 

NIP: ……………………….. 

3. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie 

z wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy, będzie wynagrodzenie ryczałtowe.  

4. Całkowita wartość przedmiotu umowy zgodnie z przeprowadzonym przetargiem wynosi:  

netto …………… + ….% VAT, tj. ………………. brutto   (słownie: ……………………). 

5. Rozliczenie przedmiotu umowy  będzie odbywało się fakturami częściowymi za wykonany etapy 

realizacji zamówienia, o których mowa w § 2 ust 1 niniejszej umowy oraz fakturą końcową, w 

następującej wysokości: 

• 25 % całkowitej wartości  brutto przedmiotu umowy za wykonanie  I etapu 

zakończonego przedłożeniem do zatwierdzenia projektu budowlanego w wersji 

roboczej w terminie do 15.08.2020 r. 

• 25 % całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy za wykonanie II etapu 

zakończonego przedłożeniem do zatwierdzenia projektu budowlanego w wersji do 

pozwolenia na budowę w terminie do 15.09.2020 r. 

• 50 % całkowitej wartości brutto przedmiotu umowy za wykonanie III etapu 

zakończonego przedłożeniem zatwierdzonego projektu wykonawczego, 

przekazaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz specyfikacji 
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technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszelkich pozostałych 

dokumentów w terminie do 15.10.2020 r. (termin nieprzekraczalny) 

6. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę będzie pisemne zatwierdzenie przez 

Zamawiającego danego etapu realizacji umowy. 

7. Faktury częściowe wystawiane będą po odebraniu przez Zamawiającego danego etapu zamówienia, a 

regulowane będą w terminie do ….. dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 

8. Ostateczne rozliczenie za wykonane zamówienia nastąpi w oparciu o fakturę końcową, wstawioną na 

podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy. Faktura końcowa będzie płatna w terminie 

……. dniowym od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

9. W przypadku wystąpienia opóźnień w oddaniu przedmiotu zamówienia lub opóźnień w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze, wartość faktury końcowej zostanie pomniejszona o wysokość kar 

umownych, ustaloną w oparciu o zapisy zamieszczone w § 8 niniejszej umowy. 

10. Faktury za wykonanie  przedmiotu umowy będą płatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę 

na fakturze. 

11. Od zwłoki w zapłacie Wykonawcy służy prawo naliczenia odsetek ustawowych. 

 

 

§ 4 

PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechanie osób, z których pomocą  zobowiązanie wykonuje, 

jak również osób, którym wykonanie powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

2. W przypadku gdyby Wykonawca zamierzał zatrudnić do realizacji przedmiotu umowy 

Podwykonawców (na rachunek i ryzyko Wykonawcy), powinien powiadomić o tym fakcie 

Zamawiającego oraz przedstawić do pisemnej akceptacji projekty umów z Podwykonawcami 

jeszcze przed przystąpieniem podwykonawców do realizacji robót. 

3. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia mu 

projektów umów z podwykonawcami dokona akceptacji umów lub zgłosi zastrzeżenia do ich treści. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umów z naniesionymi 

poprawkami w ciągu 2 dni roboczych do akceptacji. Nieprzedstawienie Zamawiającemu umów 

uwzględniających uwagi Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego 

przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń.  

4. Wykonawca, wraz ze złożeniem projektu umowy o podwykonawstwo, przedkłada Zamawiającemu 

zestawienie kosztowe realizacji zamówienia zawierające zbiorczą informacje o wynagrodzeniach 

dla Podwykonawców i Wykonawcy. 

5. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy 

o podwykonawstwo kopię umowy, poświadczoną za zgodność z oryginałem. 

6. Zamawiający w terminie 14 dni roboczych od pisemnego przekazania - przedstawienia mu kopii 

umów z podwykonawcami, dokona akceptacji umów lub zgłosi sprzeciw, lub zastrzeżenia do ich 

treści. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu zmian w ciągu 2 dni 

roboczych do akceptacji. Nie przedstawienie Zamawiającemu umów uwzględniających uwagi 

Zamawiającego poczytuje się za przyjęcie przez Wykonawcę zgłoszonego przez Zamawiającego 

sprzeciwu lub zastrzeżeń. 

7. W przypadku wykonania części zamówienia przez Podwykonawców, zapłata należności 

za wykonane roboty będzie następująca:  

1) Wykonawca składając fakturę za roboty , które ujmują również zakres robót wykonywany 

przez Podwykonawcę, dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę 

i Podwykonawcę, 

2) Wykonawca, wraz ze złożoną fakturą przedłoży w siedzibie Zamawiającego kserokopię 

przelewu dokonanego na konto Podwykonawcy za wykonany zakres robót oraz oświadczenia 

podwykonawcy o dokonaniu rozliczenia z wykonawcą za wykonany zakres robót, 

3) Termin dokonania zapłaty podwykonawcy ustala się na 14 dni od dnia odbioru robót,  

4) Wszelkie zasady zawierania umów o podwykonawstwo, określone w umowie, dotyczą tożsamo 
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zawierania umów z dalszymi podwykonawcami.  

 

 

§ 5 

PRZEDSTAWICIELE WYKONAWCY I ZAMAWIAJACEGO 

 

1. Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy zostaje wyznaczony 

przez Wykonawcę: …………………………………………………………………………… 

2. Jako koordynatora prac w zakresie obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznaczono:  

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

§ 6 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie 

…………………………..…w wysokości 5 % ceny brutto podanej w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, 

co stanowi kwotę: ………………….zł (słownie: …………..).  

2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 151 ustawy Pzp. Kwota pozostawiona 

na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości zabezpieczenia. 

 

§ 7 

GWARANCJA, RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za błędy/wady projektowe 

stwierdzone przez Zamawiającego również w trakcie realizacji zadania „Przebudowa oczyszczalni 

ścieków w Bojszowach”.  

2. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za błędy/wady 

projektowe, a w związku z tym postanawiają , że termin rękojmi za te wady kończy swój bieg łącznie 

z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Wykonawcy robót wykonywanych 

na podstawie prac projektowych, których dotyczy niniejsza umowa. 

3. Do wykonywania niniejszej umowy mają zastosowanie dyspozycje wynikające z przepisów 

Kodeksu Cywilnego o rękojmi za wady. 

4. W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 

do 14 dni od powiadomienia go przez Zamawiającego o wadzie jeżeli będzie to technicznie 

wykonalne lub w innym – uzgodnionym terminie, jeżeli poprawa błędów/usunięcie wad będzie 

skomplikowana. 

5. Zamawiający dokona usunięcia wady we własnym zakresie na koszt Wykonawcy w przypadku: 

• Nieusunięcia błędów/wad przez Wykonawcę w terminie 14 dni lub innym określonym 

zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 5, 

• braku odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszenie wady. 

 

 

 

§ 8 

KARY UMOWNE 

 

1. Strony określają, że naprawienie szkody spowodowanej niewykonaniem bądź nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy nastąpi w drodze zapłaty kary umownej (art. 483 K.C.). 

2. Strony ustalają odpowiedzialność odszkodowawczą w formie kar umownych z następujących 

tytułów i w podanych wysokościach: 
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1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy wskutek 

okoliczności, za które  Wykonawca nie odpowiada – w wysokości 10% wynagrodzenia 

umownego, 

2) Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu karę umowną za: 

a) odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

b) zwłokę w wykonaniu prac projektowych – w wysokości 0,3% wynagrodzenia 

umownego, za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu ich dostarczenia 

wskazanego w § 4 pkt 1. 

c) zwłokę w usunięciu wad w dokumentacji projektowej – w wysokości 0,3% 

wynagrodzenia umownego za pracę projektową za każdy dzień zwłoki, licząc od 

dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 

d) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1% całości 

wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia względem danego 

podwykonawcy, 

e) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub 

projektu jej zmiany w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto dotyczącego 

danego podwykonawcy, 

f) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 10% całości wynagrodzenia brutto 

dotyczącej danego podwykonawcy, 

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w 

wysokości 5% całości wynagrodzenia brutto dotyczącej danego podwykonawcy, 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście 

poniesionej szkody. 

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany 

do nieodpłatnego usunięcia wad w terminie 10 dni od jego powiadomienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez skutków prawnych, w tym uiszczenia 

kar z tym związanych jeżeli Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, 

że nie gwarantuje to zakończenia prac w umownym terminie. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od podjęcia powyższych okoliczności. W takim przypadku 

Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenie z tytułu wykonania części umowy bez prawa dochodzenia 

kar umownych. 

 

 

§ 9 

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy po jej podpisaniu oraz zmian 

dotyczących przedłużenia terminu realizacji ze względu na wydłużające się procedury związane 

z uzyskaniem niezbędnych decyzji czy wymaganych uzgodnień, 

3. Wszelkie zmiany treści umowy, o których mowa w pkt 2 wymagają powiadomienia Wykonawcy 

i uzgodnienia z nim warunków ich wdrożenia.   

 

§10 

Kwestie sporne wynikłe na tle niniejszej Umowy będzie rozstrzygać sąd właściwy dla Zamawiającego.  

 

§ 11 

Umowę spisano w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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        ZAMAWIAJĄCY:                                             WYKONAWCA: 

 


