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Załącznik nr 3 
 

UMOWA (projekt) 
 

zawarta  w  dniu  …….2021 roku  w  Poddębicach pomiędzy: 
Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. z siedzibą                                     
w Poddębicach, ul. Parzęczewska 29/35, 99-200 Poddębice,  reprezentowaną  przez: 

1. Włodzimierza Szymańskiego – Prezesa Zarządu, 
2. Michała Srogosza – Wiceprezesa Zarządu, 

zwanym  w  treści  umowy „Zamawiającym” 
a: 
firmą: ………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w …………………………………………………………………………. 
reprezentowaną przez: 
1. …………………………………. 
2. …………………………………. 
zwaną dalej w umowie „Wykonawcą” 
 

W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych wraz z wszystkimi 

wymaganymi prawem uzgodnieniami instalacji fotowoltaicznych dla obiektów zlokalizowanych na 
terenie gminy Poddębice: 
1) Stacja Uzdatniania Wody w Bałdrzychowe – lokalizacja instalacji na działkach 224/1, 224/5,  

obręb Bałdrzychów, moc instalacji 18 kW. 

2) Stacja Uzdatniania Wody w Porczynach – lokalizacja instalacji na działce 13/4, obręb Porczyny, 
moc instalacji 27 kW 

3) Stacja Uzdatniania Wody w Niewieszu – lokalizacja instalacji na działkach 8/3, 8/4, obręb 
Niewiesz,  moc instalacji 18 kW. 

2. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa (osobno dla każdego obiektu) powinna zawierać: 
a) materiały wstępne: 

 uzyskanie wypisów i kopii map z ewidencji gruntów; 

 wykonanie map do celów projektowych; 

 uzyskanie wymaganych warunków technicznych w PGE;  

 wykonanie audytów energetycznych; 
b) projekt budowlany (4egz.) i wykonawczy (2 egz.): 

 wykonanie badań geologicznych w celu określenia warunków posadowienia – jeżeli są 

wymagane; 

 pełny opis wraz z wszystkimi obliczeniami niezbędnymi do wykonania instalacji; 

 rysunek/rzut usytuowania paneli fotowoltaicznych; 

 projekt konstrukcji wsporczych wraz z ich posadowieniem (rysunki, wymiarowanie, opis)   

 uzyskanie wymaganych uzgodnień; 

 wytyczne dotyczące przygotowania pomieszczeń potrzebnych do montażu urządzeń; 

 wytyczne ogólnobudowlane i elektryczne 

 uzyskanie pozwolenia na budowę (bądź potwierdzenie zgłoszenia) 

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

d) przedmiar robót i kosztorys inwestorski 

e) całość dokumentacji w wersji elektronicznej w formacie PDF na płycie CD 

f) Do obowiązków Wykonawcy należy zlecenie wykonania stosownie do potrzeb: uzyskanie wszelkich 

opinii, uzgodnień, zgód, decyzji, zezwoleń i sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w 

zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, niezbędnych do prawidłowego wykonania prac. 

Koszty uzyskania w/w dokumentów ponosi Wykonawca. 

g) W dokumentacji Wykonawca nie może wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, 

chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy 
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„lub równoważny”. W przypadku zastosowania wyrazów „lub równoważny” Wykonawca 

zobowiązany jest określić cechy (kryteria, parametry) równoważności. 

h) Wykonawca opracuje komplet dokumentacji z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi 

normami i zasadami wiedzy technicznej, w oparciu o założenia wstępne, niezbędne uzgodnienia, 

zezwolenia i warunki wydane przez stosowane instytucje, wizję lokalną oraz bieżące konsultacje z 

Zamawiającym. 

i) Przedmiot zamówienia obejmuje również: 

 przeniesienie praw autorskich na Zamawiającego, 

 sprawowanie nadzoru autorskiego, 

 udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi (w przypadku wątpliwości zamawiającego) na ewentualne 
zapytania skierowane przez Wykonawców w terminie 3 dni, od dnia przekazania treści pytań 
przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar umownych, zgodnie z § 7 ust.1 pkt.4 umowy. 

3. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa ma zostać wykonana w szczególności zgodnie z 
przepisami prawa: 

 

§ 2 
1. Zamówienie będzie realizowane przez zespół projektantów w składzie: 

1) projektant – ………………………..………. z uprawnieniami budowlanymi nr ……………………. 

do projektowania w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; 

2) projektant – ……………………………………….…. z uprawnieniami budowlanymi nr 

……………….. do projektowania w specjalności instalacyjno inżynieryjnej w zakresie sieci i 

instalacji elektrycznych; 

 

§ 3 
1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie prac, o których mowa w § 1 ust. 1 w wysokości: 
netto:  ………………………………zł,-, słownie zł: …………………………...…………………………………… 
brutto:  ……………,……………zł,- słownie zł: ……………………………………………………………………. 
VAT w wysokości: …………….. zł,- słownie: zł: ………………………………………………………………….. 
W tym: 

1) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt.1) w 
wysokości ………………………………….. zł brutto, słownie:…………………………………………... 
2) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt.2) w 
wysokości  …. ……………………………….. zł brutto, słownie:…………………………………………... 
3) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt.3) w 
wysokości  ….. ………………………………….. zł brutto, słownie:………………………………………... 

2. Wynagrodzenie wymienione w pkt. 1 obejmuje wszelkie koszty i obowiązujące podatki. 
3. Wynagrodzenie płatne będzie po wykonaniu całości zamówienia, pozytywnej weryfikacji przez Zamawiającego 

i odbiorze protokołem zdawczo – odbiorczym bez zastrzeżeń. 
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury w ciągu 14 dni 

licząc od daty jej otrzymania. 
5. Strony ustalają, że cena ryczałtowa nie będzie podlegać waloryzacji. 

 

§ 4 
1. Termin realizacji umowy określa się: 

 1)  rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy. 
 2) zakończenie:  

a) do 30.01.2022 r. opracowanie kosztorysów inwestorskich, audytów energetycznych oraz 
dokumentacji projektowych w zakresie niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie.  

b) do 29.04.2022 r.  (opracowanie kompletnej dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia wraz 
z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia),  

2. Przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę przedmiotu umowy, jak również poszczególnych 
etapów prac projektowo - kosztorysowych nastąpi protokołem zdawczo-odbiorczym w siedzibie 
Zamawiającego. 

3. Termin zakończenia – opracowania (pełnej) dokumentacji projektowo - kosztorysowej oznacza datę 
podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego dokumentacji przez Zamawiającego, po dokonaniu 
pozytywnej weryfikacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej dokonanej przez Zamawiającego. 

4. Zamawiający dokona weryfikacji w terminie do 3 dni od daty otrzymania kompletnej dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej. 

5. Do ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca załącza: 
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1) wykaz wszystkich opracowań wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz pisemne 
oświadczenie, że  przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 
przepisami, normami  
i wytycznymi oraz że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma 
służyć; 

2) dokumentacja złożona w wersji papierowej ma być zgodna z dokumentacja złożoną w wersji      
elektronicznej. 

6. Z chwilą przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy na Zamawiającego przechodzi całość 
autorskich praw majątkowych, w tym prawo do korzystania, zwielokrotniania, wprowadzania do 
obrotu, jak również prawo własności całości przekazanych egzemplarzy, użyczenia lub najmu 
przekazanych egzemplarzy i publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć 
do niego dostęp. Wynagrodzenie za wykonanie umowy zawiera obejmuje również wynagrodzenie 
za przekazanie praw autorskich. 
   

§ 5 
1. Wykonawca udziela 36 miesięcznego okresu gwarancji i 36 miesięcznego okresu rękojmi na 

zrealizowany przedmiot zamówienia. 
2. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego 

pełnej (całości) dokumentacji.  
3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot umowy. Z tytułu 

udzielonej gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu 
umowy zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie określony lub 
wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy, a w szczególności za rozwiązania niezgodne z 
obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi. 

4. W przypadku ujawnienia się wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi, Zamawiający 
ma prawo żądać ich nieodpłatnego usunięcia  w terminie 7 od daty zawiadomienia. 

5. W ramach rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w dokumentacji, 
które ujawnią się w okresie rękojmi i które wynikną z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek 
opracowania dokumentacji. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli 
reklamował wadę w dokumentacji przed upływem tego terminu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie rękojmi, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na 
koszt Wykonawcy. 

8. Umowa w części określającej obowiązki Wykonawcy z tytułu gwarancji, po odbiorze przedmiotu 
umowy, będzie stanowić dokument gwarancyjny w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo obciążenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usunięcia wad, 
jeśli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w terminie określonym w ust. 4.. 

10. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem 
przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych 
robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z 
powodu wad ujawnionych w opracowaniach wykonanych przez Wykonawcę. 

 

§ 6 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku : 

1) jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub 
przerwał ich wykonywania z przyczyn niezależnych od Zamawiającego na okres dłuższy niż 7 
dni, 

2) jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z warunkami niniejszej 
umowy, 

2. W przypadkach opisanych w ust. 1 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% kwoty brutto 
określonej w § 3 ust. 1. 

3. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie za rozwiązanie umowy przez Zamawiającego z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek za stron winno być dokonane w formie pisemnej po 
uprzednim wezwaniu do wykonania umowy i udzieleniu stronie 3 tygodniowego terminu na 
wykonanie umowy.  

5. W sytuacji zwłoki w zapłacie faktury Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe. 
6. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionej szkody na 

zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.  
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§ 7 
1. Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane  

w następujących wypadkach i wysokościach: 
1) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % 

całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień 
zwłoki ustalonego terminu dla każdej części w § 4 ust.2 ., 

2) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  
w wysokości 0,2 % całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust.1 niniejszej 
umowy, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad ustalonego 
terminu, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % całkowitego 
wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 

4) Termin zapłaty należności tytułem kar umownych wynosi do 10 dni od dnia doręczenia noty 
obciążeniowej. W razie bezskutecznego upływu terminu naliczone zostaną odsetki ustawowe 
w wysokości odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych. Suma kar umownych 
należnych od Wykonawcy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 
ust.1; 

5) Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody; 

2. W razie przerwania prac projektowych na żądanie Zamawiającego lub z powodu rozwiązania 
umowy z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Wykonawca, wysokość wynagrodzenia 
za wykonaną pracę projektową, strony ustalają wspólnie, na podstawie protokołu stwierdzającego 
stan zaawansowania prac.  

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie 
przedmiotu umowy. 

 

§ 8 
1. W razie istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może 
odstąpić od umowy w całości lub w części w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca ma prawo żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego za prace wykonane do odstąpienia od umowy. 

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od części umowy, wszelkie postanowienia umowy 
pozostają bez zmian w stosunku do zakresu umowy, od którego nie odstąpiono. 

 

§ 9 
Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy,  

 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego 
i innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 
 

§ 11 
1. Strony niniejszej umowy będą dążyć do polubownego rozwiązywania wszelkich sporów 

wynikających z niniejszej umowy. 
2. Ewentualne spory, których nie będzie można rozwiązać polubownie w ciągu 30 dni po otrzymaniu 

przez jedną ze stron żądania podanego na piśmie, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla 
zamawiającego. 

 

§ 12 
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla 
Zamawiającego, l egz. dla Wykonawcy. 
 
 
           Zamawiający:                                                                                Wykonawca :  


