
Załącznik Nr 2 
UMOWA – projekt 

 
zawarta w dniu …………………… roku w Poddębicach pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. z siedzibą:                              
ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice, NIP: 828-000-18-02, reprezentowanym przez: 

1) Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu 
2) Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 
a 
……………..…………………………………………………..……, z siedzibą:………………………, NIP: 
………………………….., reprezentowanym przez: 
…………………………………………………… 
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, 
następującej treści: 

 

§1 
Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie dokumentacji 
budowlanej elektrowni fotowoltaicznej dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów  i Kanalizacji w 
Poddębicach Sp. z o.o. zlokalizowanej na Oczyszczalni Ścieków w Poddębicach przy ul. Młynarskiej 5 
o mocy 110,0 kW. 

 

§2 
1. Przedmiot umowy, wskazany w §1, obejmuje:  

 sporządzenie aktualnej mapę do celów projektowych (wersja elektroniczna oraz kalka) - 1 egz. 

 wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego              - 1 egz. 

 sporządzenie koncepcji rozwiązań projektowych z wyceną przybliżonych kosztów 
przedsięwzięcia                                                                                                      - 2 egz. 

 uzgodnienia z zakładem energetycznym (jeśli są wymagane)                       - 3 egz. 

 uzgodnienie z Państwową Strażą Pożarną                                                            - 3 egz. 

 sporządzenie projektu budowlanego                - 4 egz. 

 sporządzenie projektu wykonawczego                                                                          - 4 egz. 

 kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem                                                                        - 1 egz. 

 szczegółowe specyfikacje techniczne  (w wersji elektronicznej)                             - 1 egz. 

 wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (edytowalna oraz pliki .pdf)           - 1 egz. 

 uzyskanie pozwolenia na budowę 

 wykonanie pozostałych niezbędnych opracowań - w 1 egz. z przeznaczeniem dla Zamawiającego 
+ niezbędna ilość egzemplarzy do przeprowadzenia wymaganych procedur, 

Wszystkie dokumenty winny być przekazane Zamawiającemu w wersji elektronicznej i papierowej. 
2. Dokumentacja projektowa powinna obejmować m.in. następujące elementy: 
1) konstrukcje stalowe do montażu paneli fotowoltaicznych na pokryciach dachowych wiaty osadu                          
i gruncie,  
2) panele fotowoltaiczne (całkowita moc zainstalowana 110,0 kW), 
3) inwerter (komplet), 
4) układ elektryczny systemu AC i DC, 
5) układ przyłączenia elektrowni fotowoltaicznej do sieci, 
6) system zarządzania energią (TIK) wraz z systemem monitoringu i gromadzenia statystyk na potrzeby 
raportowania osiągnięcia wskaźników dotyczących wpływu projektu na ochronę środowiska, 
7) instalacja uziemiająca, przepięciowa i odgromowa, 
Przedsięwzięcie zakłada również (w razie potrzeby) wymianę wyposażenia stacji transformatorowej 
służącej do przekształcania wyprodukowanej energii do parametrów umożliwiających współpracę z 
siecią PGE. 
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji specyfikacje techniczne oraz kosztorysy 
inwestorskie. 
4. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt uzyska wszelkie potrzebne zgody, uzgodnienia, 
decyzje oraz opinie niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę. 
5. Dokumentacja zostanie sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego.  

 



§3 
Zamawiający zobowiązany jest udostępnić Wykonawcy informacje i dokumenty niezbędne do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, a także umożliwić przeprowadzenie wizytacji                                          
i inwentaryzacji obiektów objętych projektem w godzinach pracy przedsiębiorstwa. 

 
§4 

Strony ustalają, iż przedmiot umowy zrealizowany zostanie w terminie do dnia 30 czerwca 2021 roku. 
 
§5 

1. Za realizację przedmioty umowy, który został określony w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 
w wysokości ……………….. netto, plus należny podatek VAT ………… zł co daje łączną kwotę brutto 
……………………………… zł,- (słownie: ………………………………………………………….zł) 
brutto. 
2. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego właściwe wykonanie 
usługi oraz faktury VAT, płatnej w terminie do 21 dni od daty dostarczenia jej do siedziby 
Zamawiającego. 

 
§6 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) z tytułu wad w przedmiocie umowy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w §5. 
2) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20% 
wynagrodzenia brutto określonego w §5. 
3) z tytułu opóźnień w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto 
określonego w §5 za każdą dzień opóźnienia 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn nie 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto  określonego w §5. 
3. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia, o którym mowa w §5. 
4. Strony umowy mogą odstąpić od dochodzenia kar. 

 
§7 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosują się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
roku – Kodeks cywilny. 
 

§8 
W przypadku ewentualnych sporów właściwym sądem będzie sąd według miejsca siedziby 
Zamawiającego. 
 

§9 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
 
…………………………………………                            …………………………………………… 
                   WYKONAWCA                                  ZAMAWIAJĄCY 


