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Załącznik nr 7 

 

UMOWA nr ITR.ZP-272/…./11 

(projekt umowy) 

 

zawarta w dniu ............................. w Popielowie pomiędzy Gminą Popielów 46-090 Popielów, 

ul. Opolska 13 zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowaną przez 

Wójta Gminy Popielów – Dionizego Duszyńskiego, 

z kontrasygnatą  

Skarbnika Gminy – Joanny Rudnik. 

 

a firmą: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

- zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną przez: 

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

 

§ 1 

 

1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający zleca a Wykonawca 

przyjmuje do wykonania prace związane z wykonaniem zadania pn. „Wykonanie dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Karłowice – 

Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie” 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z miejscowości Karłowice do miejscowości Popielów, 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami do 

studzienek na posesjach dla miejscowości Stare Kolnie oraz dl a posesji leżących wzdłuż przebiegu 

tranzytu w miejscowości Popielów wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. 

Koncepcje przebiegu kanalizacji przedstawia załącznik nr 8 do SIWZ 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zaprojektowanie : 

- wymiana pomp w pompowni PK1 Karłowice,   

- rurociąg tłoczny  ok.11000 mb   Uwaga: długości orientacyjne. 

- przejście pod torami PKP, 

- tłocznia  PP Kabachy z zasilaniem energetycznym 1 kpl    

- pompownie przydomowe ok. 160 szt.  

- przyłącza ciśnieniowe Ø 40PE ok 160 szt. 

 

W skład opracowania wejdą: 

 

- Mapy do celów projektowych 

- Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej      - 3 egz. 

- Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego   - 3 egz.   

- Operat wodno-prawny na przejście pod rzeką       - 3 egz. 

- Projekt budowlany na sieć tranzytową z pompowniami      - 4 egz. 

- Projekt budowlany na przejście pod torami PKP      - 4 egz. 

- Projekt wykonawczy z przedmiarem robót i specyfikacją techniczną     - 3 egz. 

- Dokumentacja geologiczno - inżynierska        - 3 egz. 

- Kosztorys inwestorski          - 3 egz. 

- Zgody właścicieli posesji przez które przebiega sieć oraz są umieszczone przydomowe przepompownie 

o użyczeniu danej posesji na cele budowlane       - 2 egz. 

- Wykonanie podziału nieruchomości na której jest projektowana tłocznia PP Kabachy  

- Prawomocne pozwolenie budowlane 

 Kompletą dokumentacje należy także dostarczyć w wersji elektronicznej na dysku CD w 

formacie plików „pdf”, kosztorysy i przedmiary także w formacie plików „ath”   
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Przedmiot zamówienia realizowany będzie w oparciu o: ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) oraz ustawę z dnia 7 lipca 1994 

Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr. 243, poz. 1623) 

 

§ 2 

 

1. Wartość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, którego zakres rzeczowy opisany jest 

w §1 umowy, wynosi:  

a) netto: ………… zł (słownie: ……………………………………………………) 

b) stawka VAT: 23 % 

c) wartość 23% podatku VAT: …………. zł (słownie: …………………………..) 

d) brutto: …………. zł (słownie ……………………………………………………..)  

2. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym 

m.in. podatek VAT, upusty, rabaty, pozwolenia, zaświadczenia, mapy do celów projektowych, koszty 

uzyskania opinii, itp.   

4. Końcowe rozliczenie za wykonane prace nastąpi w terminie do 21 dni od dostarczenia 

Zamawiającemu : 

a) prawidłowo wystawionej faktury na podstawie protokołu odbioru dokumentacji 

projektowej podpisanego przez strony umowy  

b) przedstawienia przez Wykonawcę dowodów rozliczenia się z podwykonawcami za 

wykonane przez nich roboty, lub prze  dstawienia zabezpieczeń roszczeń 

podwykonawców wobec wykonawcy w przypadku zlecenia części robót 

podwykonawcom. (jeżeli dotyczy) 

Na konto wykonawcy nr……………………………………………………… 

5. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

6. Za zwłokę w płatności faktur Zamawiający  zapłaci odsetki ustawowe. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości urządzeń planowanych do 

zastosowania oraz ewentualnego przebiegu trasy sieci i tranzytu.  

 

§ 4 

 

1. Termin rozpoczęcia wykonywania zamówienia ustala się z dniem podpisania umowy 

2. Zakres prac dokumentacji o którym mowa w § 1 należy zrealizować w nieprzekraczalnym terminie 

do  30.11.2011r. 

 

§ 5 

 

1. Wykonawca ustala osobę do kontaktu w osobie - ……………………………… 

2. Zamawiający ustala osobę do kontaktu w osobie - ……………………………… 

 

§ 6 

 

1. Dokumentację Wykonawca  złoży do wglądu i sprawdzenia na 14 dni przed określonym wyżej 

terminem. 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w 

siedzibie Zamawiającego w ww. terminie. 

3. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4. Datę podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w § 6 pkt 3 traktuje się jako 

datę wykonania i odbioru dokumentacji projektowej. Do projektu Wykonawca załącza wykaz 

opracowanej dokumentacji projektowej oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest 

wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz  kompletna z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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§ 7 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia w formie ………………. w 

wysokości  10 % wartości zamówienia brutto tj. kwoty ………… zł (słownie: 

……………………………………………………) 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania zamówienia będzie wypłacone Zamawiającemu jako 

rekompensata poniesionych strat, powstałych z winy Wykonawcy wskutek niewłaściwego 

wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 

3. 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zadania zostanie zwrócone Wykonawcy w 

ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru dokumentacji, po potrąceniu ewentualnych strat. 

4. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zadania zostanie zwrócone Wykonawcy w 

ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi, po potrąceniu ewentualnych strat. 

5. Termin rękojmi skończy się wraz z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

Wykonawcy robót budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem 

niniejszej umowy. 

 

§ 9 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 

a. za opóźnienie w zakończeniu robót objętych umową w  wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto 

za każdy dzień opóźnienia ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego w § 4; 

b. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek w trakcie odbioru końcowego lub które ujawniły się w 

okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0.05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień z 

opóźnienia ponad ostatni dzień terminu wyznaczonego na usunięcie wady lub usterki;  

c. w przypadku odstąpienia Wykonawcy od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy, niezależnie od stopnia zaawansowania, 10 % wynagrodzenia brutto. 

2. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia 

Zamawiającego od wykonania zamówienia z przyczyn zależnych od Zamawiającego, niezależnie od 

stopnia zaawansowania, 10% wynagrodzenia brutto 

3. Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej 

szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku 

udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym wykonaniem 

umownych obowiązków drugiej strony. 

4. Wymienione w § 11 pkt 1,2,3 kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie zwalniają stron z 

wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej umowy. 

5. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14 

dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Zamawiający może w razie zwłoki w zapłacie kary 

potrącić należną mu kwotę z dowolnej należności Wykonawcy. 

 

 

§ 12 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13 

 

Strony umowy oświadczają, że wszystkie sprawy sporne będą rozstrzygać we własnym zakresie i dopiero 

gdy nie będzie to możliwe sprawy konfliktowe skierują pod sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

 

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w 

formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie mogą naruszać 

postanowień zawartych w art. 144 ust. 1  Prawa zamówień publicznych. Wszelkie zmiany zapisów w 

treści umowy mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony wniosek jednej ze stron i wymagają 

pisemnej zgody drugiej strony. 
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3. Wszelkie zmiany wprowadzone do treści umowy mogą być dokonywana wyłącznie w formie aneksu 

do umowy.  

 

§ 15 

 

Załączniki do niniejszej umowy stanowią: 

a) oferta przetargowa Wykonawcy, 

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

 

§ 16 

 

Niniejszą umowę sporządzono w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egz. otrzymuje 

Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający. 

 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA  

 

Akceptujemy projekt umowy 

 

   ……………………… …………………………… 

         /pieczątka firmy/  /pieczątka i podpis osoby  

       uprawnionej do podpisywania  

       zobowiązań w imieniu oferenta/ 


