
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
ZO – 6/2019  i Kanalizacji Spółka z o.o. 

ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba 
Załącznik nr 1 

.................................................................. 
        pieczęć firmowa wykonawcy 
 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 
 
Data   ................................ 

Nazwa Wykonawcy   .................................................................................................................... 

Siedziba   ........................................................................................................................................... 

REGON................................................   NIP........................................................... 

Tel.: ..................................................  

e-mail:  ...................................................................................................................... 

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie: 
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej  

i przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Walentego Roździeńskiego oraz Wiejskiej w Porębie” 
 
na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym oferuję wykonanie ww. przedmiotu  zamówienia za cenę 
ryczałtową: 
 

Cena ofertowa netto : ..........................................zł.  
słownie - ................................................................................................................................................zł. 
plus należny podatek VAT ……. %, tj. ............................zł. 

cena ofertowa brutto : ...................................................zł. 

słownie - ................................................................................................................................................zł. 
 

1. Wynagrodzenie za przedmiot umowy jest ryczałtowe i nie zależy od długości i zakresu do zaprojektowania 
sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. 

2. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie do 30.11.2019r. 
3. Udzielamy gwarancji: do 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, zrealizowanych na 

podstawie Dokumentacji Projektowej, jednakże nie dłużej niż 6 lat od daty przekazania Zamawiającemu 
Dokumentacji Projektowej; termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty przekazania Zamawiającemu 
Dokumentacji Projektowej. 

4. Warunki płatności – zgodnie z zapisami przedstawionymi w zapytaniu ofertowym oraz umowie. 
5. Zakres przewidziany do wykonania jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym oraz umową. 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym. 
8. Akceptujemy warunki umowne zawarte w otrzymanym projekcie umowy. 
9. Zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do zawarcia umowy w terminie podanym przez 

Zamawiającego. 
 
 
 

…..................................................................... 
                                                                        pieczęć i podpis osoby uprawnionej /osób 

       uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
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.................................................................. 
        pieczęć firmowa wykonawcy 

…………….…….………….……….. 
           (miejscowość), dnia 

 
 

Nazwa Wykonawcy   .................................................................................................................... 

Siedziba   ........................................................................................................................................... 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie: „Opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i przebudowy sieci wodociągowej 
w rejonie ulic Walentego Roździeńskiego oraz Wiejskiej w Porębie” składam poniższe oświadczenia: 

 
 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 

 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w treści 

Zapytania Ofertowego. 
 
 
 
 

…..................................................................... 
                                                                        pieczęć i podpis osoby uprawnionej /osób 

       uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 
 
 

 
DOTYCZĄCE  POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW 

 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w Zapytaniu Ofertowym, polegam na zasobach następującego/ych 
podmiotu/ów:…………………………………………………………...………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………………….….………………………………… 
w następującym zakresie: …………………………..…………………..………………………………… 
………………………………………………………………....…………..………………………………  

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres /doświadczenie, osoby/ dla wskazanego podmiotu). 
 
 
 

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

                                                                        pieczęć i podpis osoby uprawnionej /osób 
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Wzór Umowy 

 
UMOWA Nr  …........ 

 
zawarta w dniu …………pomiędzy: 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,  
ul. ks. Franciszka Pędzicha 12, 42-480 Poręba, 
REGON: 241576957;   NIP: 649-226-98-27;   KRS: 0000360471; 
zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
 
Mariusz Grabarczyk -   Prezes Zarządu 
 
a, 
 
…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………… 
REGON: …………,   NIP: ……………,    KRS: ……………. 
zwanym w treści umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
 

1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 

 
Zgodnie z rozstrzygnięciem zamówienia w trybie zapytania ofertowego na zadanie: „Opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej 
w rejonie ulic Walentego Roździeńskiego oraz Wiejskiej w Porębie” w związku z planowanym projektem do 
realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi 
priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów dla działania 5.1 Gospodarka 
wodno-ściekowa dla poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa ZIT "Przebudowa sieci wodociągowej, 
wybudowanie kanalizacji sanitarnej w ulicach Roździeńskiego i Wiejskiej oraz modernizacja oczyszczalni 
ścieków w Gminie Poręba" pomiędzy stronami zawarta została umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy sieci wodociągowej 
w rejonie ulic Walentego Roździeńskiego oraz Wiejskiej w Porębie wraz z uzyskaniem ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na budowę (dalej Dokumentacja Projektowa). Zakres projektu obejmuje budowę 
odcinka sieci kanalizacyjnej sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ulicy Walentego Roździeńskiego 
oraz Wiejskiej o długości ok 1300 mb licząc od początku zakresu do ostatniego odbiorcy. 
Należy również przewidzieć zaprojektowanie sięgaczy/odcinków kanalizacji sanitarnej oraz sieci 
wodociągowej do najdalej położonych budynków mieszkalnych zlokalizowanych przy drogach 
dojazdowych gruntowych. 
Podane długości należy traktować orientacyjnie. Wykonawca musi uwzględnić możliwość zwiększenia 
długości sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej. 

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 
a) inwentaryzację stanu istniejącego systemu odprowadzania ścieków oraz systemu zaopatrzenia 

w wodę, 
b) opracowanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym dla opracowania 

dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem wywiadów branżowych,  
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c) wykonanie badań geotechnicznych i geologicznych podłoża gruntowego pod projektowaną 

kanalizację i wodociąg, 
d) uzyskanie aktualnej mapy ewidencyjnej wraz z wypisami z rejestru gruntów dla obszaru objętego 

warunkami umowy, 
e) przedłożenie koncepcji projektowanej kanalizacji oraz wodociągu do akceptacji Zamawiającemu,  
f) uzyskanie zgód na zajęcie nieruchomości dla potrzeb realizacji inwestycji, 
g) uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wraz 

z wykonaniem lub uzyskaniem materiałów niezbędnych do jej uzyskania, w tym jeżeli zajdzie 
taka potrzeba opracowanie raportu oddziaływania na środowisko, 

h) uzyskanie Decyzji Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego, 
i) opracowanie projektu budowlanego niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę, 
j) opracowanie projektów przyłączy kanalizacyjnych oraz wodociągowych do wszystkich 

odbiorców znajdujących się wzdłuż projektowanej sieci, 
k) sporządzenie projektu budowlanego wraz z projektem wykonawczym uzupełniającym  

i uszczegóławiającym projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do 
realizacji robót budowlanych opracowanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2013.1129 ze zm.), 

l) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013.1129 ze zm.), 

m) sporządzenie przedmiarów robót, 
n) sporządzenie kosztorysów inwestorskich, 
o) uzgodnienie opracowanego projektu budowlanego z Zamawiającym, 
p) opracowanie informacji dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 
q) uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę dla projektowanych inwestycji, 
r) projektant jest zobowiązany uzgodnić z Właścicielami wszystkich posesji lokalizację przyłączy 

kanalizacyjnych oraz wodociągowych, 
s) wykonanie lub uzyskanie wszelkich innych opracowań i wszystkich wymaganych przepisami 

opinii, uzgodnień i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę niezależnie 
od tego czy zostały wyraźnie przewidziane w umowie czy nie, 

3. Kosztorys inwestorski należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 
maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 
w programie funkcjonalno – użytkowym. 

4. Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać: 
a) 4 egz. uzgodnionych projektów budowlanych, zatwierdzonych przez organ administracji 

architektoniczno-budowlanej wydający decyzję o pozwoleniu na budowę dla każdego z 
zakresów. Projektant powinien wykonać ilość egzemplarzy projektów niezbędną do uzgodnienia 
i uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

b) 2 egz. projektów wykonawczych obejmujących wszystkie branże, 
c) 2 egz. kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót w rozbiciu na poszczególne branże, 
d) 2 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
e) 2 egz. dokumentacji geotechnicznej i geologicznej, 
f) 1 egz. kompletnej dokumentacji w wersji elektronicznej, 
g) 1 egz. kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót w wersji ath, 
h) operat terenowo - prawny,  
i) komplet uzgodnień branżowych, w tym protokół z Narady Koordynacyjnej, 
j) ostateczną decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
k) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, 
l) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę, 
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m) oświadczenie projektanta o kompletności dokumentacji, 
5. Podczas prowadzenia postępowań na wyłonienie wykonawców prac, objętych Dokumentacją 

Projektową, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 4 ust 1 ma obowiązek 
przygotowywania  wyjaśnień do Dokumentacji Projektowej i projektów odpowiedzi na zapytania 
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane oraz przekazywanie ich 
Zamawiającemu w wyznaczonym przez niego terminie. 

6. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony jest w Zapytaniu Ofertowym oraz Załączniku 
mapowym. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z dołożeniem najwyższej 
staranności, zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, a także ustaleniami określonymi w wymaganych decyzjach 
administracyjnych. 

8. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wstępny projekt do akceptacji w terminie do 30 dni od dnia 
zawarcia umowy. Zamawiający  zajmie stanowisko w formie pisemnej  w terminie 7 dni od daty 
złożenia. 

9. Wykonawca przed podpisaniem umowy może zapoznać się ze stanem nieruchomości, na których 
zamierzenie budowlane będzie projektowane, w tym faktycznym i prawnym, jak i posiadaną przez 
Zamawiającego dokumentacją, i oświadczy że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające lub 
utrudniające mu wykonanie przedmiotu zamówienia. 

10. Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i zaświadczenia pozwalające na uzyskanie pozwolenia na 
budowę. Wszelkie oryginały uzgodnień należy umieścić w pierwszym egzemplarzu projektu 
budowalnego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania z Zamawiającym wszelkich rozwiązań 
konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na jakość oraz koszty robót 
budowlanych, które będą wykonywane na podstawie Dokumentacji Projektowej, a także przedłożenie 
ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy lub 
wykonawców prac, objętych Dokumentacją Projektową, dla prawidłowego wykonania Dokumentacji 
Projektowej i całej inwestycji. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności treści kosztorysów inwestorskich, 
sporządzonych w ramach niniejszej umowy oraz do podejmowania czynności mających na celu 
zabezpieczenie praw i interesów Zamawiającego. 

13. W dokumentacji projektowo – kosztorysowej niedopuszczalne jest używanie znaków towarowych 
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi 
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Materiały oraz usługi należy wskazywać poprzez 
szczegółowe opisanie ich parametrów, bez określania konkretnej nazwy, w taki sposób aby można 
było dokonać wyboru z co najmniej kilku producentów dostępnych na rynku. 

14. Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego zobowiązuje się do dwóch  aktualizacji 
Kosztorysów Inwestorskich na każde żądanie Zamawiającego w terminie do 60 miesięcy od dnia 
podpisania protokołu przekazania Dokumentacji Projektowej, jak i do sprawowania nadzoru 
autorskiego na wykonywania robót budowlanych bez dodatkowych opłat. 

 
§2 

Termin realizacji umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Dokumentację Projektową w terminie do dnia 30.11.2019r. 
2. Datą wykonania Dokumentacji Projektowej będzie data przekazania Zamawiającemu kompletnej 

dokumentacji projektowo - kosztorysowej objętej niniejszą umowa, w tym ostemplowanego projektu 
budowalnego wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę. 

3. Po sprawdzeniu przez Zamawiającego kompletności dokumentacji złożonej przez Wykonawcę 
spisany zostanie protokół przekazania Dokumentacji Projektowej, który będzie stanowił podstawę do 
wystawienia faktury VAT. Podstawę do wystawienia faktury VAT będzie stanowił wyłącznie protokół 
potwierdzający kompletność przekazanej Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej. 

4. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu przekazania Dokumentacji Projektowej nie wyłącza 
roszczeń Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania umowy, usterek utworu, rękojmi za wady 
czy gwarancji jakości. 
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5. Miejscem przekazania Dokumentacji Projektowej jest siedziba Zamawiającego. 
 

§ 3 
Projektant 

 
1. Projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, którego 
zapewnia Wykonawca jest ………………………………… 

2. Zamawiający zobowiązuje się udzielić Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa (na wniosek 
złożony przez Wykonawcę) do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach 
niniejszej umowy. Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego nie może zaciągać zobowiązań i 
podejmować działań rodzących skutki finansowe bez pisemnej akceptacji Zamawiającego. Wszelkie 
uzgodnienia i warunki narzucone przez organy i inne właściwe podmioty muszą być zgłaszane 
Zamawiającemu i przed ich wykonaniem wymagają jego pisemnej akceptacji. 

 
§ 4 

Wynagrodzenie 
 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe, 
w wysokości: 
Netto …………………….. zł 
słownie: ………………………………………………………………………………. 
Brutto: …………………… zł 
słownie: ………………………………………………………………………………. 

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie protokół przekazania Dokumentacji Projektowej, podpisany 
przez Zamawiającego oraz zasadnie i prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT. 

3. Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu zasadnie i prawidłowo wystawionej faktury VAT. W przypadku, gdy 
przed terminem płatności Zamawiający stwierdzi i zgłosi Wykonawcy wadę lub usterkę przekazanej 
Dokumentacji Projektowej, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z zapłatą całości wynagrodzenia 
Wykonawcy do czasu całkowitego usunięcia tejże wady lub usterki. 

 
§ 5 

Prawa autorskie 
 

1. Wykonawca z chwilą przekazania Dokumentacji Projektowej przenosi na Zamawiającego autorskie 
majątkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach 
eksploatacji, w szczególności: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji Projektowej - wytwarzanie określoną 
techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 
magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Dokumentację Projektową 
utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

c. w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej w sposób inny niż określony w lit. 
b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i 
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Dokumentacji Projektowej w taki sposób, aby 
każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

2. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, Zamawiający uzyskuje 
wyłączne prawo do wykonywania zależnych praw autorskich i zezwalania na wykonywanie zależnych 
praw autorskich  do Dokumentacji Projektowej jako całości oraz jej poszczególnych elementów. 

3. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, Zamawiający nabywa prawo 
do dowolnego i nieograniczonego w czasie opracowania Dokumentacji Projektowej lub zlecenia 
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takiego opracowania, w szczególności w zakresie jej przeróbki lub adaptacji. Wykonawca niniejszym 
udziela zgody Zamawiającemu na dokonywanie zmian w Dokumentacji Projektowej, wynikających z 
potrzeb Zamawiającego i zgodnych z obowiązującymi przepisami. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji 
Projektowej oraz upoważnia do wykonywania ww. praw Zamawiającego, w  szczególności upoważnia 
go do wykonywania prawa do integralności Dokumentacji Projektowej. 

5. Nabycie przez Zamawiającego całości praw, zgód i zezwoleń, określonych w niniejszym paragrafie, 
w tym majątkowych praw autorskich, następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 
1 umowy. 

 
§ 6 

Gwarancja jakości, odpowiedzialność za usterki utworu i rękojmia za wady 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonaną Dokumentację Projektową na 
okres do 5 lat, licząc od daty odbioru końcowego robót budowlanych, zrealizowanych na podstawie 
Dokumentacji Projektowej, jednakże nie dłużej niż 6 lat od daty przekazania Zamawiającemu 
Dokumentacji Projektowej. Termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty przekazania 
Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej. 

2. O wykryciu wady lub usterki Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej lub 
elektronicznej, przesyłając zawiadomienie na podane poniżej dane kontaktowe: - adres:  
………………………………………………………………………………………………………….. 
- e-mail: …………………………………………… 

3. Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wad i usterek w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego w zawiadomieniu. 

4. W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę wady lub usterki w terminie, o którym mowa w ust. 
3, Zamawiający ma prawo usunąć wadę lub usterkę na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty 
uprawnień z tytułu gwarancji jakości, usterek utworu i rękojmi za wady. 

5. Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości, o których mowa w ust. 1 – 4, Wykonawca ponosi 
względem Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu usterek utworu i z tytułu rękojmi za wady. 
Okresy odpowiedzialności z tytułu usterek utworu i z tytułu rękojmi za wady wynoszą do 5 lat, licząc 
od daty odbioru końcowego robót budowlanych, zrealizowanych na podstawie Dokumentacji 
Projektowej, jednakże nie dłużej niż 6 lat od daty przekazania Zamawiającemu Dokumentacji 
Projektowej. Wymienione okresy rozpoczynają swój bieg od daty przekazania Zamawiającemu 
Dokumentacji Projektowej.  

 
§ 7 

Kary umowne 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach: 
a) Odstąpienia od umowy w całości lub w części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

w wysokości 10% wartości brutto Przedmiotu Umowy. 
b) Za nieterminowe wykonanie Dokumentacji Projektowej z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy,  w wysokości 1 % wartości brutto Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia,  
c) Za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady będące 

następstwem przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1 % wartości brutto 
Przedmiotu Umowy za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie 
wad, 

d) Za uchylanie się od obowiązku przekazywania Zamawiającemu wyjaśnień do Dokumentacji 
Projektowej i projektów odpowiedzi na zapytania wykonawców ubiegających się o udzielenie 
zamówień na wykonanie prac, objętych Dokumentacją Projektową, w tym brak przekazania 
wyjaśnień lub projektu odpowiedzi w terminie, wysokości 1.000 zł za każdy przypadek, 
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e) Za uchylanie się od obowiązku sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności brak 
stawiennictwa na wyznaczonym spotkaniu lub brak udzielenia wyjaśnień w terminie, w wysokości 
1.000 zł za każdy przypadek. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w niżej podanych przypadkach i wysokościach: 
a) Odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych wyłącznie przez Zamawiającego, w wysokości 

10% wartości brutto Przedmiotu Umowy. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa publicznego, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wówczas Wykonawca 
ma prawo żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu faktycznie wykonanej i odebranej części 
umowy. 

4. W przypadku, gdy kary umowne, o których mowa w ust. 1, nie pokryją całości poniesionej przez 
Zamawiającego szkody, ma on prawo do odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 
§ 8 

Sprawozdawczość 
 

1. Do 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego Wykonawca ma obowiązek składać Zamawiającemu 
pisemne sprawozdania z postępu prac nad wykonywaniem Dokumentacji Projektowej za miesiąc 
poprzedni, w tym przedkładać Zamawiającemu kopie wniosków i innych pism, jakie w miesiącu 
poprzednim Wykonawca wniósł, dokumentów, jakie w miesiącu poprzednim sporządził oraz opinii, 
uzgodnień i decyzji, jakie w tym czasie uzyskał. 

2. Niezależnie od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma obowiązek udzielać 
Zamawiającemu pisemnych wyjaśnień odnośnie stopnia zaawansowania prac nad wykonywaniem 
Dokumentacji Projektowej w terminie do 7 dni o daty zwrócenia się o nie przez Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca będzie uchylał się od obowiązków, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2, 
lub Zamawiający stwierdzi, że tempo prac nad wykonywaniem Dokumentacji Projektowej jest zbyt 
wolne i jest mało prawdopodobne, aby Wykonawca zdołał dotrzymać wyznaczonych terminów, 
Zamawiający ma prawo od niniejszej umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania terminu 
dodatkowego.   

 
§ 9 

Odstąpienie od Umowy 
 

Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych w Kodeksie cywilnym, 
jak również w następujących przypadkach: 

a) Opóźnienia lub przerwy w realizacji Przedmiotu Umowy, dających podstawę do uzasadnionego 
przewidywania, że Przedmiot Umowy nie zostanie zakończony w terminie określonym  w umowie z 
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, 

b) Realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy w sposób nienależyty, sprzeczny  
z postanowieniami umowy lub niezgodny z przepisami prawa, 

c) Opóźnienia w wykonaniu Dokumentacji Projektowej przekraczającego 21 dni, będącego następstwem 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) Gdy Wykonawca nie przystąpi do usunięcia stwierdzonych błędów, braków, odmówi usunięcia 
błędów, braków lub innych wad w Dokumentacji Projektowej, 

e) Narażenia Zamawiającego na szkodę, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
f) Stwierdzenia w Dokumentacji Projektowej wad istotnych, tj. uniemożliwiających wykonanie na 

podstawie Dokumentacji Projektowej zamierzenia budowlanego, 
g) W przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 3, 
h) W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 3. 

Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie do dnia 31.12.2026 r.  
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§ 10 

Zmiany Umowy 
 

1. Przedłużenie terminu wykonania Dokumentacji Projektowej umowy może nastąpić w następujących 
przypadkach: 

a. Niezawinione przez Wykonawcę opóźnienia ze strony organów lub innych właściwych 
podmiotów w wydawaniu uzgodnień, opinii, decyzji administracyjnych czy zgód, 

b. Konieczność dokonania zmian w dokumentacji projektowej spowodowanych wniesieniem 
uwag przez gestorów sieci bądź inne podmioty, 

c. Konieczność wykonania prac projektowych dodatkowych, niezbędnych do realizacji zakresu 
podstawowego, których w chwili zawarcia umowy nie można było przewidzieć, pomimo 
dołożenia należytej staranności. 

d. Konieczność uzyskania uzgodnień, opinii i innych dokumentów niezbędnych do wykonania 
Przedmiotu Umowy, których obowiązku uzyskania w chwili zawarcia umowy nie można było 
przewidzieć, pomimo dołożenia należytej staranności. 

2. Inne zmiany w Przedmiocie Umowy, mogące skutkować zmianą wynagrodzenia lub terminu: 
a. Zmiana w zakresie Przedmiotu Umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest 

skutkiem zmiany przepisów prawa, 
b. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
c. Konieczność wprowadzenia do zakresu Przedmiotu Umowy obowiązku sporządzenia 

ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, w szczególności wynikających z 
zaistniałych na etapie projektowania uwarunkowań technicznych lub formalno – prawnych, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, pomimo dołożenia należytej 
staranności. 

 
§ 11 

Osoby kontaktowe 
 

1. Na potrzeby realizacji niniejszej umowy Wykonawca ustanawia swoim przedstawicielem: 
…………………………...…………………………………… 
e-mail: ……………………………………………………… ,tel.: ……………… .  
Pod podane powyżej dane kontaktowe Zamawiający ma w szczególności prawo zwracać się o 
przekazanie mu przewidzianych niniejszą umową wyjaśnień lub projektów odpowiedzi i wzywać 
Wykonawcę na spotkania. Wiadomości e-mail przesłane pod podane powyżej dane konta uznaje się 
za doręczone z chwilą nadania. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego na potrzeby realizacji niniejszej umowy jest: 
…………………………...…………………………………… 
e-mail: ……………………………………………………… , tel.: ……………… .  

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
 

1. Przelew przez Wykonawcę wierzytelności, wynikających z niniejszej umowy lub z ujętych w niej 
prac, wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy w całości, będącego następstwem przyczyn leżących 
po stronie Wykonawcy, Wykonawca nie zachowuje prawa do jakiejkolwiek części wynagrodzenia. 
Wynagrodzenie zapłacone podlega zwrotowi. 

3. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie znajdują zastosowanie przepisy 
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4.  Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
5. Związane z niniejszą umową spory Strony poddają rozstrzygnięciu sądu miejsca siedziby 

Zamawiającego. 
6. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a) Zapytanie Ofertowe, 
b) Oferta Wykonawcy 

7. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwie dla Zamawiającego i 
jedną dla Wykonawcy. 

 
 
 

 
       Zamawiający :             Wykonawca : 
 
 
 
 
  1. ........................................                                                1. ........................................ 
 
 
 
 
  
  2. ........................................                                                2. ........................................ 
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.................................................................. 
        pieczęć firmowa wykonawcy 

…………….…….………….……….. 
           (miejscowość), dnia 

Nazwa Wykonawcy   .................................................................................................................... 

 Siedziba   ........................................................................................................................................... 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego na zadanie: 
„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy kanalizacji sanitarnej i 
przebudowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Walentego Roździeńskiego oraz Wiejskiej w Porębie” 

 
1. Wykaz wykonanych prac projektowych: 

Lp. 
Nazwa zamówienia  

i miejsce jego 
wykonywania 

Zakres 
wykonywanych 

prac 

Termin realizacji Zamawiający/Odbiorca  
(nazwa, adres, nr 

telefonu do kontaktu) 
Nazwa Wykonawcy 

początek 
(data) 

zakończenie 
(data) 

1.  
 

     

2.       

Wraz z referencjami lub innymi dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie zamówienia. 

 
2. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie, (projektant posiadający uprawnienia do projektowania bez 

ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych) 

Imię, 

nazwisko 

Kwalifikacje zawodowe 

(np. opis, nr uprawnień) 

Wykształcenie, 

doświadczenie 

Zakres czynności 
wykonywanych przy 
realizacji zamówienia 

Informacja 
o podstawie 

dysponowania 

     

 
 
 
 
 

...................................................................... 
                                                                        pieczęć i podpis osoby uprawnionej /osób 

       uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 
 


