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Umowa 
Nr RI.II.272.2.5.2020 

 
 

NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWEJ 
 
zawarta w dniu …………………………………… r. w Pysznicy, pomiędzy: Gminą Pysznica 
z siedzibą ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica,  NIP: 865-23-97-341,  REGON: 830409117, 
reprezentowaną przez:  
Wójta – Łukasza Bajgierowicza 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Grażyny Ożga, 
zwaną dalej „Zamawiającym”, 
a: 
……………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą” o następującej treści: 
                                                                             
W wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego  
nr RI.II.271.8.2020 na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych         
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), o następującej treści.   
 
 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do opracowania dokumentacje techniczną 
na realizację inwestycji pn: „Opracowanie Projektu (dokumentacji projektowej 
obejmującej projekt budowlany i budowlano - wykonawczy) dla budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej z urządzeniami sieciowymi, odgałęzieniami do działek prywatnych i zasilaniem 
energetycznym dla m. Brandwica, Bąków i Jastkowice ul. Wałowa z ostatecznym 
pozwoleniem na budowę” 

 
2.  Szczegółowy zakres opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej:  

a)  Projekt budowlany uszczegółowiony do projektu wykonawczego opracowany  zgodnie                    
z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.  
(Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24) w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego wraz z niezbędnymi opiniami i 
uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę lub skutecznego 
zgłoszenia wykonania robót budowlanych w ilości 4 egzemplarzy; 

b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w liczbie 2 egzemplarzy; 

c) Przedmiar robót zawierający opis robót budowlanych w kolejności technologicznej ich 
wykonania, z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających  
z dokumentacji projektowej i podstaw do ustalenia nakładów rzeczowych oraz 
zestawieniem materiałowym – w ilości 2 egzemplarzy; 

d) Kosztorys inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego (Dz. U. Nr 130 poz. 1389 z dnia 8 czerwca 2004) - 2 egzemplarze; 

e) Pozyskanie map do celów projektowych z granicami prawnymi i numerami 
ewidencyjnymi działek, map zasadniczych, map ewidencyjnych, wypisów z ewidencji 
gruntów, niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na 
budowę lub skutecznego zgłoszenia zakresu robót budowlanych; 
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f) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich uzgodnień, warunków technicznych, 
decyzji o ustaleniu i lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach 
zabudowy, umów i pozwoleń oraz oświadczeń wymaganych do opracowania 
dokumentacji technicznej i otrzymania pozwolenia na budowę lub skutecznego 
zgłoszenia robót budowlanych, uzgodnienie trasy przebiegu sieci kanalizacyjnej i 
innych urządzeń niezbędnych do wykonania infrastruktury; 

g) Konsultowanie z Zamawiającym na każdym etapie wykonania dokumentacji 
projektowej,  istotnych elementów, zakresów mających wpływ na koszty realizacji 
inwestycji i technologię jej wykonania osobiście w siedzibie Zamawiającego lub w 
innej formie komunikacji;  

h) Zaopiniowanie i uzgodnienie przebiegu trasy i zakresu projektu z właściwymi 
organami w tym z zarządcami dróg oraz Państwowym Gospodarstwem Wodnym 
„Wody Polskie” 

i) Uzyskanie pisemnych uzgodnień, umów, decyzji, oświadczeń, zezwoleń z wszystkimi 
właścicielami nieruchomości na całej długości projektowanej sieci kanalizacyjnej 
niezbędnych do przedstawienia w oświadczeniu o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. Sieci w pierwszej kolejności należy prowadzić w 
działkach prywatnych wzdłuż dróg wewnętrznych a jeśli nie ma zgód wejścia w teren 
sieć lokalizować w pasach drogowych. 

j) Zakres projektów w uzgodnieniu z Zamawiającym w szczególnych przypadkach może 
ulec zmianie po weryfikacji i analizie braku technicznych możliwości wykonania sieci 
wg zakładanego wstępnie zakresu; 

k) Zamawiający dopuszcza zmiany trasy przebiegu sieci w przypadku braku możliwości 
uzyskania zgód właścicieli działek. Zmiany te należy konsultować z Zamawiającym 
na etapie projektowania. 

l) Sieć będzie wyposażona w elementy uzbrojenia tj. przepompownie, studzienki 
systemowe, studzienki rozprężne, armatura napowietrzająco – odpowietrzająca, 
armaturę do płukania. 

m) Uzyskania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji 
koniecznych do właściwego wykonania zamówienia; 

n) Powyższą dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu dodatkowo w formie 
elektronicznej – 2 egzemplarze nośnik CD/DVD; 

o) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca dokona w ramach udzielonej gwarancji 
nieodpłatnie dwukrotnej aktualizacji przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego  
w zakresie określonym przez Zamawiającego; 

p) Opisanie proponowanych materiałów i urządzeń w dokumentacji technicznej zgodnie  
z postanowieniami Prawa zamówień publicznych. Zamawiający nie dopuszcza do 
zamieszczania sformułowań, wskazujących na konkretny wyrób i producenta; 

q) Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie i wraz z Zamawiającym 
uzgodnił trasę przebiegu sieci kanalizacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi, 
normami, przepisami regulującymi lokalizację takich urządzeń.  

r) Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego; 
s) Po podpisaniu umowy, Wykonawca cyklicznie będzie przedkładał Zamawiającemu do 

akceptacji koncepcję projektu wg wskazanego zakresu inwestycji.   
 
 
 
 

§ 2 
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1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej, inżynieryjnej, obowiązującymi przepisami prawa oraz 
obowiązującymi normami i normatywami. 

2. Wykonawca wykona opracowania wymienione w § 1 ust. 1 w wersji papierowej oraz  
w wersji elektronicznej. 

3. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić wszelkie dokumenty i dane, związane  
z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć 
wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz na poprawienie ich jakości. 

4. Rozwiązania projektowe będą na bieżąco konsultowane i uzgadniane z Zamawiającym. 
5. Wykonawca odpowiada za prace wykonane przez podwykonawców, niezbędne do 

realizacji zlecenia głównego. 
6. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości 
kosztów jej wykonania. 

 
§ 3 

Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach  
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak 
również w trakcie realizacji inwestycji. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie do dnia 30 listopada 
2021r. wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę 
 

§ 5 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu opracowany przedmiot Umowy tj.: 
1) projekt budowlano - wykonawczy – w ilości 4 egzemplarzy w formie drukowanej  
oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej. 
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w ilości 2 egzemplarzy  
w formie drukowanej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej. 
3)  Przedmiary robót – w ilości 2 egzemplarzy w formie drukowanej oraz 1 egzemplarz  
w formie elektronicznej. 
4)  Kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów – w ilości 2 
egzemplarzy w formie drukowanej oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej 
w siedzibie Zamawiającego. 
2. Przedmiotową dokumentację projektową stanowiącą przedmiot odbioru Wykonawca 
zaopatrzy w pisemne oświadczenia, iż jest ona wykonana zgodnie z warunkami 
technicznymi, obowiązującymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu, 
któremu ma służyć. 
3. Przekazanie Projektu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego 
zawierającego wykaz przekazywanej dokumentacji . 
4. Protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez Zamawiającego w ciągu 7 dni od 
przekazania Projektu jest dla Wykonawcy potwierdzeniem przekazania Projektu, lecz nie 
dowodem sprawdzenia jego kompletności i jakości. 
5.  Po podpisaniu protokołu zdawczo - odbiorczego przez Zamawiającego, Wykonawca 
wystawi fakturę VAT za Projekt. 
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§ 6 

1. Za realizację przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy:    
 
Wynagrodzenie: 
Netto: - ……………………………..………, słownie: …………………………………….. 
Podatek VAT 23%: ………………………, słownie: …………..……………………………….. 
Brutto – ……………………….…. słownie: ………………………………………………. 

 
2. W przypadku zmiany zakresu rzeczowego prac projektowych wynagrodzenie za te 
prace ulegnie aktualizacji, po pisemnym dodatkowym porozumieniu się stron. 
3. Rozliczenie za wykonane prace projektowe nastąpi fakturą końcową, wystawioną po 
dacie odbioru przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. 
Płatność faktury będzie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy. 
5. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki karne  
w wysokości aktualnie obowiązującej. 

 
§ 7 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 
1) zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w § 7 umowy w przypadku ustawowej 
zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług. 
2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:  

 a. gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 
Zamawiającego, 
b. działanie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie 
terminie. 
c. konieczność uzyskania decyzji lub uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie 
robót objętych niniejsza umową. 
d. konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, opracowań. 
3. Zmiany umowy przewidziane w ust. 2 dopuszczalne są na następujących warunkach:  
1) ad pkt. 1): od daty wejścia w życie zmienionej stawki podatku od towarów i usług (VAT) 
i w zakresie zmiany tej stawki, 
2) ad pkt 2):  
lit. a – w zakresie uzgodnionego interesu Zamawiającego, 
lit. b – o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 
lit. c., d. - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień lub 
dokonania dodatkowych ekspertyz, badań, uzgodnień lub opracowań. 

 
§ 8 

1. Zamawiający może oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego, 
odstąpić od umowy, jeżeli: 

1) wystąpiły istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach  
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2) Wykonawca nie dotrzymuje terminów wynikających z programu realizacji, przekroczenie 
terminów wynosi więcej niż 14 dni; w terminie  30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach  

3) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał 
je i nie kontynuuje pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie 
14 dni od otrzymania takiego wezwania; w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach 

4) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji 
przeprowadzonej w celu przekształcenia w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach  

5) został wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie  
się swojego majątku na rzecz wierzycieli, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  
o tych okolicznościach 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy,  jeżeli: Zamawiający 
zalega z płatnością wymagalnych należności powyżej 30 dni pomimo wezwania przez 
Wykonawcę Zamawiającego do uregulowania płatności z zagrożeniem odstąpienia  
od umowy w terminie 30 dni od wystąpienia tych okoliczności 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 9 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne w następujących 
przypadkach: 
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 

–  w wysokości 20% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, 
b) Za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokości  

0,5 % wynagrodzenia brutto za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki, 
c) Za zwłokę w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze w przedmiocie 

umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, liczonej 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia przysługujące Zamawiającemu kar umownych  
z faktury wystawionej przez Wykonawcę za wykonaną usługę. 

3. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 
Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za 
jakiekolwiek szkody lub koszty poniesione przez zamawiającego w związku  
z dochodzeniem wobec Zamawiającego przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń 
wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

 
§ 10 

1. Projekt stanowiący przedmiot niniejszej Umowy podlega ochronie przewidzianej  
w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

2. Zamawiający nabywa autorskie prawa majątkowe do projektu stanowiącego przedmiot 
niniejszej Umowy bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia. 

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do korzystania na 
obszarze RP oraz za granica na czas nieoznaczony z prawem korzystania na polach 
eksploatacyjnych wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych oraz z prawem udzielania sublicencji przez każdoczesnego właściciela 
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nieruchomości na której zostanie zrealizowany przedmiot zamówienia, a także w 
zakresie umożliwiającym Zamawiającemu : 
1) zlecenia dokumentacji projektowej, 
2) powierzenia dokończenia prac projektowych rozpoczętych przez Wykonawcę 
podmiotowi w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za 
które odpowiedzialność ponosi Wykonawca zgodnie z §8. 
3) publiczna prezentacje projektu bez względu na formę i układ poprzez: 
1) prezentacje na wystawach , środkach masowego przekazu, 
2) prezentacje w publikacjach, materiałach informacyjnych, reklamowych  
i promocyjnych, 
3) jako element wniosków o dofinansowanie ze środków budżetowych lub funduszy 
Unii Europejskiej, 
4) jako element dokumentacji przetargowej na realizację inwestycji. 

  
§ 11 

1. Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) dalej RODO – informuje się, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych 
jest Wójt Gminy Pysznica z siedzibą ul. Wolności 322, 37-403 Pysznica.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu 
związanym z zawarciem niniejszej umowy. Pani/Pana dane osobowe będą 
przechowywane w trakcie okresu współpracy z Gminą Pysznica oraz na potrzeby 
archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w 
przepisach szczególnych.  

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 
wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Z Inspektorem Ochrony Danych 
można kontaktować się mailowo, pod adresem iod@pysznica.pl 

4.  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów 
związanych z nawiązaniem i przebiegiem Pani/Pana współpracy. Pani/Pana dane nie 
będą poddawane profilowaniu. Gmina Pysznica nie będzie przekazywać danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe 
mogą zostać udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz 
powierzone na podstawie umowy powierzenia zawartej na piśmie podmiotom 
świadczącym usługi na zlecenie Gminy Pysznica. 

 
§ 12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w 
formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie strony.  
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 
 

§ 13 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie 
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego. 
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§ 14 

Spory wynikające na tle wykonywania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać 
polubownie. W razie braku porozumienia spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 
rzeczowo i miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 
§ 15 

1. Umowa dla swej ważności wymaga kontrasygnaty Skarbnika Gminy Pysznica lub osoby 
przez Nią upoważnionej. 

2. Cesja (przelew) wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej 
może nastąpić wyłącznie w oparciu o pisemną zgodę Zamawiającego. 

 
§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla 
Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego. 
   
 

      WYKONAWCA:   KONTRASYGNATA    ZAMAWIAJĄCY:                                                                                 
                SKARBNIKA GMINY: 

 


