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Umowa nr I-I.272…..2016 

zawarta w Gorzycach w dniu ……………… r. pomiędzy: 

 

Gminą Gorzyce z siedzibą przy ul. Sandomierskiej 75 - 39-432 Gorzyce, NIP 867-20-77-154, 

którą reprezentuje Wójt Gminy Leszek Surdy,  

zwaną dalej „Zamawiającym” 

 

a 

 

………………………., prowadzącym działalność pod nazwą …………………………… 

…………………………………..,  

zwaną dalej „Wykonawcą”, o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowalno-wykonawczych 

rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Gorzyce, zwanych dalej 

„projektami”. 

2. Projekty swoim zakresem obejmują zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej dla 104 nieruchomości, oznaczonych jako działki o numerach 

ewidencyjnych wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy,  

z których każda ma zostać wyposażona w przydomową przepompownię ścieków 

wyposażoną w agregat pompowy trójfazowy lub jednofazowy (w zależności od 

wyposażenia nieruchomości przyłączanej), układ sterujący, przyłącze 

elektroenergetyczne łączące wewnętrzną instalację użytkownika z przydomową 

przepompownią ścieków oraz zabezpieczenia różnicowo-prądowe i nadmiarowo 

prądowe. Dodatkowo każdy odcinek łączący sieć z przydomową przepompownią 

ścieków ma zostać wyposażony w zasuwę odcinającą w zainstalowaną w miejscu 

włączenia odcinka sieci do kolektora głównego. 

3. Nieruchomości z danej miejscowości mają zostać ujęte w jednym projekcie. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści załącznika nr 1 do niniejszej umowy 

poprzez zmniejszenie lub zmianę zakresu działek ewidencyjnych wskazanych w jego 

treści. 

5. Zmniejszenie ilości nieruchomości objętych opracowaniem będzie następowało po 

odstąpieniu od wykonania opracowania dla konkretnej działki ewidencyjnej i będzie 

skutkowało proporcjonalnym  obniżeniem wynagrodzenia wykonawcy o wartość 

niewykonanego opracowania. 

6. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody właścicieli nieruchomości przez które 

będzie przeprowadzona sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Wzór umowy przekaże 

Zamawiający. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z właścicielem nieruchomości na kopii 

aktualnej mapy do celów projektowych przebiegu rurociągu, posadowienia 

przepompowni przydomowej, przebiegu przyłącza elektroenergetycznego, 

umiejscowienia zabezpieczeń elektroenergetycznych oraz innych prac związanych  

z wejściem w teren np. wykonania przewiertu lub rozbiórki i ponownego ułożenia kostki 
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brukowej. Powyższe uzgodnienie wymaga pisemnej akceptacji właściciela 

nieruchomości i stanowi załącznik do umowy. 

8. W przypadku stwierdzenia braku uregulowanego stanu prawnego nieruchomości 

planowanej do objęcia projektem, Wykonawca jest zobowiązany do nieuwzględnienia tej 

nieruchomości w opracowywanym projekcie i jej ominięcia. 

9. W przypadku niemożności opracowania projektu przyłączenia danej działki ewidencyjnej 

wskutek braku uregulowanego jej stanu prawnego wynagrodzenie Wykonawcy ulega 

zmniejszeniu o wartość niewykonanego opracowania. 

10. Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych, 

b) uzyskania wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, jeżeli ich uzyskanie jest 

konieczne do opracowania projektów, 

c) uzyskania od dysponenta sieci warunków przyłączenia do sieci kanalizacji 

sanitarnej, 

d) uzyskania wszystkich uzgodnień i opinii niezbędnych do opracowania projektu, 

e) uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

f) uzyskania warunków przekroczenia drogi krajowej, dróg powiatowych, dróg 

gminnych oraz dróg wewnętrznych i dróg transportu rolnego, 

g) uzyskania warunków przekroczenia cieków wodnych i rowów melioracyjnych, 

h) uzgodnienia projektów na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym 

w Tarnobrzegu, 

i) uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie upoważnienia wydanego 

przez Wójta Gminy Gorzyce, 

j) wykonania kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót i tabelami 

elementów scalonych – każdy projekt ma zostać skosztorysowany  

w indywidualnym kosztorysie inwestorskim lub jako dział w jednym zbiorczym 

kosztorysie. 

k) wykonania szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

(STWiOR). 

11. Wykonawca opracuje projekty budowlane w sposób technicznie obiektywny, bez 

używania znaków towarowych bądź nazw własnych zastosowanych urządzeń lub 

materiałów. W przypadku zastosowania znaków towarowych, nazw własnych urządzeń 

bądź materiałów Wykonawca jest zobowiązany do opisania rozwiązań równoważnych za 

pomocą parametrów technicznych. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia jednej dodatkowej aktualizacji 

kosztorysów inwestorskich na podstawie obowiązujących cenników robót budowlanych 

bez dodatkowego wynagrodzenia. 

13. Wykonawca zobowiązuje się, bez dodatkowego wynagrodzenia, do sprawowania 

nadzoru autorskiego na żądanie inwestora lub właściwego organu. 

14. Dokumentacja powinna być opracowana w formie papierowej w pięciu egzemplarzach 

(segregatorach) i elektronicznej – pliki PDF. 

15. Projekty zostaną opracowane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz 290) oraz innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 
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§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i uprawnienia 

budowlane nr ……………………………. wydane przez …………………………  

do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot umowy bez wad prawnych i w sposób 

nienaruszający praw osób trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza, że będzie ponosił odpowiedzialność z tytułów, o których 

mowa w ust. 1 i 2.   

4. Wykonawca oświadcza, że wykonanie dokumentacji projektowej poprzedzi 

wykonaniem wizji lokalnej na obiekcie. 

5. Koszty opracowania i uzyskania dokumentów, o których mowa w § 1 niniejszej 

umowy, ponosi Wykonawca. 

 

§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe 

do przedmiotu umowy określonego w § 1 na wszystkich znanych polach eksploatacji tj.: 

1) opracowanie utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 

w szczególności projektów architektonicznych budowlanych i wykonawczych,  

2) wykonywanie robót budowlanych na podstawie utworów,  

3) ekspozycja, wystawianie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, nadawanie, 

remitowanie oraz publiczne i niepubliczne udostępnianie osobom trzecim w miejscu i 

czasie przez siebie wybranym,  

4) utrwalanie i zwielokrotnianie wszelkimi technikami, w tym poprzez wykonywanie 

fotokopii, slajdów reprodukcji komputerowych, kopii zapisów magnetycznych 

i cyfrowych,  

5) wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe 

Zamawiającego.  

6) publikowanie części lub całości oryginału, kopii i opracowań,  

7) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie,  

8) dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie elementów dzieła, wykorzystywanie każdej 

odrębnej części jak i całości opracowań wchodzących w przedmiot Umowy dla 

potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych na zlecenie Zamawiającego,  

9) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 z 

późn. zm.). 

 

§ 4 

1. Strony umowy uzgadniają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

określonego w § 1 oraz za przeniesienie autorskich praw majątkowych, o których 

mowa w § 3 w wysokości ………………….. zł netto wraz z obowiązującą stawką 

podatku VAT w wysokości ……………………. zł, co daje łączną kwotę 

……………………. zł brutto (słownie złotych: ………………………..…………….... 

2. Wynagrodzenie za wykonanie opracowania przyłączenia jednej działki wynosi 
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……………… zł netto + 23% VAT w kwocie …………….. zł, co stanowi kwotę 

………………….zł brutto. 

3. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy stanowi 

iloczyn ilości wykonanych opracowań przyłączenia działek do sieci kanalizacji 

sanitarnej oraz wskazanej w ust. 2 stawki za wykonanie opracowania przyłączenia 

jednej działki do sieci kanalizacji sanitarnej. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w ciągu 14 dni od dnia otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury. 

5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru 

nie stwierdzający wad projektu.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 3, obejmuje wszystkie koszty związane  

z realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania 

innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

7. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, określonego w ust. 1 i 3 

niniejszego paragrafu.  

 

§ 5 

1. Wykonawca zachowując zasady określone w art. 647¹ Kodeksu Cywilnego może 

przekazać prace związane z wykonaniem przedmiotu umowy Podwykonawcom 

wskazanym w ofercie. Umowa pomiędzy podwykonawcą a Wykonawcą powinna być 

zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Za działanie lub zaniechanie podwykonawców Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia 

do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie 

umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy części zamówienia. 

5. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. 

6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy 

przez Zamawiającego. 
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy  

o podwykonawstwo , w przypadkach, o których mowa w ust. 5  

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,  

w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 5 000 zł.  

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę  

o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio 

przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na 

roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych 

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

o możliwości zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji, 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13.  

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
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wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

 

§ 6 

Strony umowy uzgadniają termin wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 do dnia 

………………………………. r. 

 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć projekt budowlany, o którym mowa w § 1, do 

siedziby Zamawiającego z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni przed terminem, 

o którym mowa w § 6. 

2. W terminie 10 dni od dnia dostarczenia projektu Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do sprawdzenia dostarczonych dokumentów. Sprawdzenie będzie polegało na ocenie 

zgodności dostarczonych dokumentów z treścią niniejszej umowy. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do powierzenia sprawdzenia dostarczonych dokumentów 

innemu podmiotowi. 

3. W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego wad fizycznych lub 

prawnych dostarczonej dokumentacji Zamawiający zobowiązuje się powiadomić 

Wykonawcę w terminie 3 dni od daty ich dostrzeżenia. W terminie kolejnych 3 dni 

Wykonawca uprawniony jest udzielić odpowiedzi co do dostrzeżonych wad. Brak 

odpowiedzi w tym terminie oznacza uznanie przez projektanta istnienia dostrzeżonych 

wad. 

4. W przypadku stwierdzenia przez przedstawicieli Zamawiającego wad w dokumentach 

dostarczonych przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie dokonać 

stosownych poprawek lub wymienić wadliwe elementy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Termin wyznaczony przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 

5 dni. W razie niewykonania określonych czynności w wyznaczonym terminie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia projektu i podpisania 

protokołu odbioru, w przypadku gdy przedmiot umowy zostanie wydany w stanie 

niekompletnym lub jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają realizację inwestycji na 

podstawie wykonanego projektu budowlanego. 

5. W przypadku niewykonania określonych czynności w wyznaczonym terminie 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia osobie trzeciej usunięcia wad na koszt 
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i ryzyko Wykonawcy albo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. W przypadku niewykonania określonych czynności w wyznaczonym 

terminie Zamawiający zastrzega sobie także prawo odstąpienia od umowy, jeżeli 

stwierdzone wady uniemożliwiają realizację inwestycji na podstawie wykonanego 

projektu budowlanego. 

6. W przypadku stwierdzenia braku wad w projekcie, o którym mowa w § 1 niniejszej 

umowy, Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do zgodnego podpisania 

protokołu odbioru. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń z obu stron stanowi 

odbiór projektu i uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury, o której mowa w § 4 

ust. 3 niniejszej umowy. Podpisanie protokołu odbioru bez zapisu o wadach oznacza, 

że projekt budowlany widocznych wad nie posiada i że Zamawiający nie zgłasza 

roszczeń co do niego.  

 

§ 8 

1. Strony uzgadniają, że w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 6, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1) 10% wysokości wynagrodzenia o którym mowa w § 4 ust. 1 , 

2) 0,5% wynagrodzenia za każdy kolejny dzień zwłoki. 

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego 

w § 4. 

3. Strony uzgadniają, że w przypadku odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy nie 

spowodowanego winą Zamawiającego zapłaci on Zamawiającemu karę umową  

w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1. 

 

§ 9 

Wykonawca nie może dokonać cesji praw wynikających z umowy bez pisemnej zgody 

Zamawiającego. 

 

§ 10 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści załącznika nr 1 do niniejszej umowy 

poprzez zmniejszenie lub zmianę zakresu działek ewidencyjnych wskazanych w jego 

treści. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy wskutek 

zmniejszenia ilość nieruchomości objętych opracowaniem. Zmniejszenie wynagrodzenia  

będzie następowało po odstąpieniu od wykonania opracowania dla konkretnej działki 

ewidencyjnej. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu umowy, jeżeli nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W 

takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości 

odpowiadającej zmianie podatku. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w 

sytuacji jeżeli zmiana jest konieczna z powodu nieuzyskania decyzji, opinii lub 

uzgodnień niezbędnych  do wykonania przedmiotu umowy. 
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§ 11 

1. Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy, na czas realizacji robót i trwania 

odbioru robót wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie 

odpowiadającej 10 % oferowanej ceny brutto określonej § 4 ust. 1 tj. kwotę 

………………… w formie …………………… ………………. wskazanej w art. 148 ust. 

1 PZP. 

2. W przypadku zmiany formy zabezpieczenia na formę pieniężną, wykonawca dokona 

wpłaty na konto Zamawiającego o nr 25-9434-1012-2002-1050-0018-0001. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 gwarantuje należyte  wykonanie umowy i służy 

Zamawiającemu do pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty. 

 

§ 12 

Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie zastosowanie znajdą odpowiednie 

przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych nie stanowią inaczej, oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 

 

§ 14 

Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt wykonać badania 

lekarskie, o których mowa w art. 229 Kodeksu pracy oraz szkolenie z zakresu bhp zgodnie 

z art. 3041 Kodeksu pracy. 

 

§ 15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w tym dwa dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

  

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 


