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Nr sprawy: PZ/13/2022 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: „Wymiana sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków  
przy ul. Starowiejskiej w Knurowie” 1 

UMOWA NR […] 
zawarta w dniu […] w Knurowie, pomiędzy : 
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie 
z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 11,  
wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym  
w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308355 
NIP 969–12–01–897, REGON 276575519, 
które reprezentuje: 
inż. Bogusław Tyszkowski – Prezes Zarządu 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a […] z siedzibą w […] 
wpisanym do  […] NIP […] REGON […]  
którego reprezentuje: […] 
zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 1 
1. Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do: 

1)  opracowania kompletnej i zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa dokumentacji projektowej 
wraz z uzyskaniem na rzecz Zamawiającego pozwolenia na  budowę pn.: „Wymiana sieci 
wodociągowej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Starowiejskiej w Knurowie”; 

2)  pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych realizowanych 
na podstawie opracowanych dokumentacji projektowej. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy oraz wymagania dotyczące przedmiotu umowy 
określa Załącznik nr 1 do niniejszej umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa 
oraz z zachowaniem należytej staranności. 

4. Dla koordynacji czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy Strony wyznaczają 
następujące osoby:  
1) ze strony Wykonawcy  – […] tel. […]; 
2) ze strony Zamawiającego – Małgorzata Derela tel. 32/ 33 00 167, 605 051 921, 

 Arkadiusz Tomczak tel. 32/ 33 00 170, 609 190 971. 
5. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności oraz dysponuje osobami 

posiadającymi odpowiednie uprawnienia zapewniając tym samym należyte wykonanie przedmiotu 
umowy. 

§ 2 
1. Terminy wykonania przedmiotu umowy: 

1) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskanie na rzecz Zamawiającego 
pozwolenia na  budowę, przekazanie Zamawiającemu do odbioru kompletu dokumentów  
w formach i ilościach określonych w pkt II. 4. 6) Załącznika nr 1 do niniejszej umowy –  
do 23.12.2022 r.  

2) Nadzór autorski – w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie 
opracowanej dokumentacji projektowej, od dnia przekazania terenu budowy do dnia odbioru 
końcowego robót budowlanych. 

§ 3 
1. Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający udzieli Wykonawcy, wskazanych przez niego, 

niezbędnych upoważnień koniecznych do wykonania przedmiotu umowy. 
2. Tryb uzgadniania, przekazywania i odbioru dokumentacji projektowej określony został 

 w pkt II. 4. Załącznika nr 1 do niniejszej umowy.  
3. Zasady współpracy Stron umowy podczas pełnienia nadzoru autorskiego zostały określone  

w pkt III. Załącznika nr 1 do niniejszej umowy.  
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§ 4 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przez Wykonawcę obowiązków wynikających z § 1 umowy 

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości [….] zł netto (słownie: […] złotych) 
+  należny podatek VAT. 

2. Płatność wynagrodzenia nastąpi w dwóch częściach: 
1) Płatność częściowa, w wysokości 90% wynagrodzenia, po odbiorze dokumentacji projektowej; 
2) Płatność końcowa, w wysokości 10% wynagrodzenia – po odbiorze końcowym robót 

budowlanych wykonanych na podstawie dokumentacji projektowej.  
3. Wynagrodzenie na podstawie wystawionych faktur częściowych będzie płatne w terminie  

do 14 dni od  daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT,  
do której Wykonawca dołączy: 
a) dla płatności częściowej określonej w pkt. 2. 1) podpisany przez obie Strony protokół odbioru 

dokumentacji projektowej, 
b) dla płatności końcowej określonej w pkt. 2. 2) kserokopię zawiadomienia Wykonawcy przez 

Zamawiającego o  odbiorze końcowym robót budowlanych wykonanych na podstawie 
dokumentacji projektowej.  

4. Za dzień zapłaty uważana będzie data obciążenia rachunku Zamawiającego. 
5. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskiwaniem urzędowych opinii, 

uzgodnień i pozwoleń oraz odbiorów urzędowych niezbędnych dla robót stanowiących przedmiot 
umowy oraz prace niezbędne do wykonania kompletnego i zdolnego do funkcjonowania 
przedmiotu umowy. 

§ 5 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na opracowane dokumentacje projektowe na okres 

36  miesięcy od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru dokumentacji 
projektowej. 

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają wraz 
z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót 
wykonanych na podstawie tej dokumentacji. Bieg terminu rękojmi rozpoczyna się z dniem odbioru 
dokumentacji projektowej. 

3. Ewentualne zaistniałe usterki lub wady wykryte w okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca 
zobowiązuje się usuwać na własny koszt, w terminie do 14 dni od chwili otrzymania 
zawiadomienia od  Zamawiającego. 

4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na specyfikę prowadzonej przez 
Zamawiającego działalności, Strony mogą określić inny termin usunięcia wad lub usterek. 

5. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas usuwania usterek lub wad. 
6. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 3 Zamawiający może zlecić usunięcie 

wad  innemu podmiotowi a kosztem ich usunięcia obciąży Wykonawcę. 
7. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady projektu obejmuje również odpowiedzialność za wady 

robót budowlanych (obiektu budowlanego) będące następstwem wad dokumentacji projektowej. 
§ 6 

1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 
kary umowne: 

1) w wysokości 15% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 w przypadku 
odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy; 

2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązków wynikających z umowy w stosunku 
do  terminu wykonania określonego w §2 ust. 1. 1), nie więcej niż 10 000,00 zł; 

3) w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub braków w stosunku do terminu określonego  
w pkt. II. 4. 7) b) Załącznika nr 1 do niniejszej umowy, nie więcej niż 10 000,00 zł; 
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4) w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust.1 za każdy 
rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu wad lub usterek w stosunku do terminu określonego 
w  §  5 ust. 2, nie więcej niż 10 000,00 zł; 

5) w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust. 1 za każdy dzień 
opóźnienia liczony od wyznaczonego terminu przybycia właściwego przedstawiciela 
Wykonawcy na  wezwanie Zamawiającego w sprawie odbycia nadzoru autorskiego, nie więcej 
niż 10 000,00 zł. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań 
przewyższających wysokość kwot kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 7 
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy, 

autorskie prawa majątkowe do utworów (w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie 
autorskim i  prawach pokrewnych) powstałych w wyniku wykonywania niniejszej umowy 
na następujących polach eksploatacji: 
1) w zakresie używania; 
2) w zakresie wykorzystania w całości lub części utworu oraz dokonywania zmian utworu; 
3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego 
oraz techniką cyfrową; 

4) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – 
wprowadzanie do  obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy. 

§ 8 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ważną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej 

z  tytułu błędów zawodowych obejmującą cały okres trwania niniejszej umowy.  
2. Jeżeli Zamawiający poniesie szkodę w wyniku niewypełnienia lub niewłaściwego wypełniania 

obowiązków wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany 
będzie do jej naprawy. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z jego działania podczas realizacji 
przedmiotu umowy wobec osób trzecich. 

§ 9 
1. Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach 

i terminach jeżeli Wykonawca bez racjonalnego usprawiedliwienia: 
1) nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał 

ich  wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego pomimo pisemnego wezwania 
przez Zamawiającego – w terminie do 30 dni od daty tego pisemnego wezwania; 

2) pomimo uprzednich pisemnych wezwań przez Zamawiającego nie wykonuje swych 
obowiązków z  należytą starannością lub narusza jakiekolwiek swoje obowiązki wynikające 
z  umowy – w  terminie do 30 dni od upływu terminu wyznaczonego w pisemnym wezwaniu. 

2. Niezależnie od wskazanych wyżej okoliczności Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia 
od  umowy w przypadkach przewidzianych przepisami kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od realizacji robót budowlanych objętych 
przedmiotową dokumentacją projektową, czego następstwem będzie odstąpienie od realizacji 
niniejszej umowy w  zakresie pełnienia nadzoru autorskiego przez Wykonawcę. W takim 
przypadku Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, o którym 
mowa w §4 ust. 2 pkt. 2) ani żadne roszczenia odszkodowawcze.  

§ 10 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy kodeksu 

cywilnego. 
2. Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem Umowy będą rozstrzygane przez 

sąd  powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
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§ 11 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze  Stron. 
2. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące dokumenty: 

1) Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia; 
2) Załącznik nr 2 – kserokopia Formularza oferty Wykonawcy. 

 
       WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
 
 


