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dla postępowania, prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zmianami) w trybie 
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Projekt pn. Opracowanie dokumentacji na realizacje przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 
gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, współfinansowany ze środków Funduszu Spójności 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 

ul. Kilińskiego 25a 

58-200 Dzierżoniów 

tel. +48 74 832 37 01 do 04 

faks +48 74 832 37 05 

 

UMOWA Nr JRP/24/2014 
 

zawarta dnia ………… r. w Dzierżoniowie pomiędzy: 

Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. 
ul. Kilińskiego 25a; 58-200 Dzierżoniów 

NIP: 882-000-31-83, REGON 890611183 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000064082 

reprezentowaną przez: 
1) Andrzeja Bronowickiego − Prezesa Zarządu 
2) Irenę Augustynowicz − Dyrektora ds. Finansowych 

zwaną dalej w niniejszej umowie Zamawiaj ącym ,  

a 

…………………………………………… 
…………………………………………… 

NIP: …………………, REGON ………………… 

zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem ……………………/działającą na podstawie 
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej1 

reprezentowaną przez: 
1) ……………………… − ………………………… 
2) ……………………… − ………………………… 

zwaną dalej w niniejszej umowie Wykonawc ą,  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik Nr 1 – Część I SIWZ – Instrukcja dla Wykonawcy (IDW); 

2) Załącznik Nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

3) Załącznik Nr 3 – Zintegrowana Polityka Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz 

Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 

2.  W przypadku ewentualnej rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów, pierwszeństwo mają 

zapisy dokumentu wymienionego we wcześniejszej kolejności. 
                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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3.  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji pod nazwą: Opracowanie studium 

wykonalności wraz z załącznikami dla zadania p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na 

terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego – etap II”, przewidzianego do realizacji w ramach Funduszu 

Spójności. 

4.  Zakres przedmiotu umowy szczegółowo opisany został w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy. 

5.  Strony ustalają, że majątkowe prawa autorskie do wszelkich opracowań i rozwiązań prawnych oraz 

dokumentów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, stanowią własność Zamawiającego i 

mogą być przez niego wykorzystywane w sposób nieograniczony. 

§ 2 

Forma kontaktu 

1.  Strony dopuszczają możliwość, że wszelkie projekty dokumentów przekazywane będę przy 

wykorzystaniu adresów poczty internetowej: 

Zamawiającego - wik@wik.dzierzoniow.pl 

Wykonawcy - ………………...…………@...................................................... 

2.  Projekty dokumentów przekazane na adres poczty elektronicznej, na wniosek otrzymującego, muszą 

być niezwłocznie przekazane w wersji pisemnej. 

§ 3 

Osoby do kontaktu 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli właściwego wykonywania przez Wykonawcę 

usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

2. Do koordynowania realizacji przedmiotu umowy oraz przekazywania wzajemnych uwag, wynikających z 

realizacji niniejszej umowy upoważnione są: 

1) ze strony Zamawiającego –  

 Aneta Nowak – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  

 w Dzierżoniowie w godz. 800 do 1400 , tel. (074) 832–20–53, fax (074) 832–37-05.  

2) ze strony Wykonawcy –     .............................. - ................................................... 

                                                      / imię i nazwisko /             /stanowisko służbowe/ 

                                                    ...................................-  ................................................ 

                                                      / numer telefonu /             /dni i godziny pracy/    

§ 4 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Całkowite wynagrodzenie (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 

…………………… zł (słownie: ………………………………………………………… zł), zgodnie z Ofertą 

Wykonawcy z dnia ........................, stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

2.  Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wypłacone będzie Wykonawcy przez 

Zamawiającego w następujący sposób: 

a)  40% całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu – po podpisaniu 

przez Zamawiającego Raportu Przejściowego, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego; 
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b)  kolejne 60% całkowitego wynagrodzenia po przedłożeniu kompletu dokumentów wchodzących w 

zakres zamówienia i podpisaniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego, w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

3.  Wypłata wynagrodzeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT. 

4. Podstawą do wystawienia faktur przez Wykonawcę są podpisane przez Zamawiającego: Raport 

Przejściowy oraz Raport Końcowy. 

5.  Strony ustalają, że w trakcie obowiązywania umowy kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu nie 

może ulec zmianie. 

6.  Płatność wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy następować będzie przelewem na 

rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na fakturze. 

7.  Każda faktura powinna zawierać: przedmiot płatności, nr i datę zawarcia umowy, pełną nazwę zadania 
oraz przywołanie podstawy wystawienia faktury. 

8.  Zamawiający będzie dokonywać płatności - w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

9.  Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z należnego Wykonawcy wynagrodzenia naliczonych 

Wykonawcy kar umownych, o których mowa w § 8 niniejszej umowy. 

§ 5 

Termin wykonania zamówienia 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia: 

… 2015 r. 

2.  W terminie do … 2015 r. Wykonawca zobowiązany jest opracować i przekazać całość dokumentacji w 

niżej wymienionych tytułach, w następujących ilościach i formach: 

1) Studium Wykonalności – 3 egz. w wersji papierowej, 

2) Streszczenie Studium Wykonalności – 2 egz. w wersji papierowej, 

3) Wniosek o dofinansowanie – 3 egz. w wersji papierowej 

4) Zapis wszystkich wymienionych dokumentów w wersji elektronicznej, 

jak również pozostawić do dyspozycji Zamawiającego wszystkie dokumenty, opracowane w celu 

sporządzenia wymienionych wyżej opracowań. 

3. Wymienione powyżej opracowania winny zostać opracowane w wersji papierowej (drukowanej) oraz 

elektronicznej, odpowiednio w edytorze tekstów (preferowany Microsoft Word), arkuszu kalkulacyjnym 

(preferowany Microsoft Excel) lub programie do prezentacji multimedialnych (preferowany Microsoft 

PowerPoint). Dla zapisu obrazów preferowany jest JPEG. 

4. W przypadku konieczności opracowania analizy finansowej i ekonomicznej należy stworzyć i załączyć 

model finansowy w arkuszu kalkulacyjnym wraz z widocznymi (nie ukrytymi) działającymi formułami oraz 

we właściwym programie wskazanym przez Instytucję Zarządzającą i Instytucję Pośredniczącą. 

5. Zamawiający dokona weryfikacji przedmiotu zamówienia w terminie do 14 dni od dnia złożenia kompletu 

dokumentów przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do prezentacji Zamawiającemu postępów prac w terminach 

wynikających z Harmonogramu. Harmonogram opracuje Wykonawca w ciągu 15 dni od daty podpisania 

umowy, w porozumieniu z Zamawiającym. Harmonogram zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego. 
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7. W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca opracuje dwa raporty: 

1) Raport Przejściowy – powinien zostać sporządzony po upływie połowy okresu przewidzianego na 

realizację zamówienia. 

2) Raport Końcowy – powinien zawierać wyniki pracy związane z realizacją wszystkich zadań 

wchodzących w zakres zamówienia. 

8. Terminy opracowania obu raportów zostaną określone w Harmonogramie, o którym mowa w ust. 6. 

9. Oba raporty muszą być sporządzone w języku polskim i dostarczone w formie papierowej i 

elektronicznej do Zamawiającego. 

10. Koszty konsultacji oraz ewentualnych korekt i uzupełnień nie będą stanowić podstawy do dodatkowych 

płatności na rzecz Wykonawcy. 

11. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy będzie Raport 

Końcowy podpisany przez obie strony, a datą odbioru – data podpisania Raportu Końcowego przez 

Zamawiającego. 

12. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie 

leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 (słownie: trzydzieści) 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

§ 6 

Zabezpieczenie nale żytego wykonania umowy 

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 

wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia określonego w §4 ust. 1), tj. ......................... zł (słownie: 

...................................................), w formie …………………………………………..........…………... 

2. Zamawiający zwróci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

według następujących zasad: 

a) 70 % wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane, na podstawie zatwierdzonego Raportu końcowego; 

b) 30% wartości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi. 

§ 7 

1. Na dokumentację będącą przedmiotem umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat, licząc od 

daty podpisania Raportu końcowego.  

2. Wykonawca udzieli gwarancji na piśmie, a odpowiedni dokument gwarancyjny przekaże 

Zamawiającemu wraz z Raportem końcowym. 

3. Strony postanawiają, że okres rękojmi za wady opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji wynosi 12 

miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego Raportu końcowego. 

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne: 
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a) za opóźnienie w wykonaniu części dokumentacji, dla której ustalono odrębny termin wykonania – w 

wysokości 0,2% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% 

całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

c) za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca – w wysokości 

20% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający może potrącić należną mu karę z dowolnej należności Wykonawcy. 

3. Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych, do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 9 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych oraz osobistych i jest 

również uprawniony do dysponowania przedmiotem umowy. Wykonawca ponosi wszelką 

odpowiedzialność z tytułu słusznych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia przez 

Wykonawcę praw autorskich tych osób, zgłoszonych w stosunku do Zamawiającego. 

2. W ramach ustalonego w § 4 ust. 1 wynagrodzenia Wykonawca, łącznie z przekazaną dokumentacją 

stanowiąca przedmiot umowy, przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do 

dokumentacji i upoważnia Zamawiającego do korzystania z dokumentacji na wszystkich możliwych 

polach eksploatacji, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania, publikowania, przetwarzania, 

udostępniania wykonawcom, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których 

dokumentację utrwalono oraz w zakresie rozpowszechniania w inny sposób. 

3. W ramach ustalonego w § 4 ust 1 całkowitego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 

4. Na podstawie niniejszej umowy, dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy może być użyta przez 

Zamawiającego lub przez inne jednostki do celów ewentualnej rozbudowy, nadbudowy i przebudowy 

inwestycji, zrealizowanej na podstawie tej dokumentacji lub do innych inwestycji, bez dodatkowego 

wynagrodzenia. 

5. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zlecenie przez 

Zamawiającego kontynuowania prac projektowych z wykorzystaniem wykonanych i rozliczonych części 

dokumentacji – innej jednostce projektowej. 

§ 10 

Podstawa prawna 

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy: ustawy 

Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
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§ 11 

Zmiany w umowie 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie, 
której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp, 
Zamawiający przewiduje zmianę zawartej Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy, na 
podstawie nw. warunków: 

1) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy, a mających istotny wpływ na 
realizację przedmiotu umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany treści umowy w przypadku, gdy zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, 
że wykonanie umowy w dotychczasowym brzmieniu nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

3) wydłuży się procedura przekazania dokumentacji, dokonania odbiorów lub zatwierdzeń części 
dokumentacji itp. lub wystąpią inne okoliczności, skutkujące przedłużeniem terminu realizacji 
umowy, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo nie ponosi odpowiedzialności żadna ze 
stron umowy, 

4) z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie można wykonać zamówienia w terminie wskazanym w 
ofercie, w tym w szczególności z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych warunków i zjawisk 
atmosferycznych (kataklizmy), 

5) konieczne będzie wprowadzenie zmian dotyczących treści o charakterze informacyjnym lub                                                                                                                            
instrukcyjnym, niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności zmian dotyczących 
numeru rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do 
komunikowania się wraz z ich danymi teleadresowymi, przy czym taka zmiana nie wymaga formy 
aneksu, 

6) wystąpienia uzasadnionej konieczności zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 
spowodowanej zmianą terminów realizacji Projektu, okresu kwalifikowania wydatków lub okresu 
obowiązywania umowy na dofinansowanie, 

7) w przypadku zmiany lub wprowadzenia nowych powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
krajowego i wspólnotowego oraz wytycznych, zaleceń i dokumentów programowych, których 
wprowadzenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z treści których wynika konieczność 
lub zasadność ujęcia ich w umowie, 

8) w przypadku, gdy konieczność zmiany umowy wynikać będzie z umów, wytycznych, zaleceń, decyzji 
lub innych dokumentów, którymi stroną lub autorem będą instytucje finansujące projekt. 

2. Wartość przedmiotu Umowy nie będzie podlegać waloryzacji ze względu na inflację. 

3. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 
rygorem nieważności. 

§ 12 

Rozwiązywanie sporów 

Spory mogące wyniknąć w toku wykonywania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, 
a w ostateczności poddają rozstrzygnięciu sądom właściwym rzeczowo i miejscowo dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 13 

Zintegrowany system zarz ądzania 

W WiK Sp. z o.o. w Dzierżoniowie funkcjonuje zintegrowany system zarządzania.   
W związku z tym zobowiązuje się Wykonawcę do zapoznania wszystkich swoich pracowników ze 
Zintegrowaną Polityką Zarządzania Jakością i Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, 
stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej umowy. 
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§ 14 

Postanowienia ogólne 

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego 
i 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                  WYKONAWCA: 
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