UMOWA NR………………….
O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH
zawarta w dniu ……………………….. w Kole pomiędzy
Miejskim Zakładem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o. z siedzibą w Kole przy
ul. Energetycznej 11, 62-600 Koło wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej Sąd
Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, nr KRS 0000445351, REGON 302220305, NIP 666-211-03-92, zwanym
dalej w umowie „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez:
Krzysztofa Sobczaka – Prezesa Zarządu
a
………………………………………………………………………………………………….
NIP ……………, REGON …………….. zwanym dalej w umowie „WYKONAWCĄ”,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………...
§1
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO
dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w ul. Toruńskiej i w ul. Zakładowej w Kole”.
2. Przedmiot umowy określony w ust. 1 obejmuje (zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia):
a. zaprojektowanie wykonania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej,
b. zaprojektowanie wyprowadzenia poza pas drogowy odcinków kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej dla wydzielonych działek budowlanych przyległych do projektowanego
kolektora,
c. zaprojektowanie wykonania kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i przepompowni wraz
z przyłączami energetycznymi.
§2
1. WYKONAWCA wykona przedmiot umowy, o którym mowa w §1, zgodnie z przepisami
regulującymi przedmiotową problematykę oraz warunkami i decyzjami.
2. W zakresie określonym przedmiotem umowy WYKONAWCA zobowiązany jest do:
1) wykonania dokumentacji projektowej w zakresie:
a. projekt budowlany – 5 egz.
b. projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej – 5 egz.
c. projekt wykonawczy tymczasowej organizacji ruchu – 3 egz.
d. projekt wykonawczy odtworzenia nawierzchni drogowej – 3 egz.
e. przedmiary robót – 2 egz.
f. dokumentacja geotechniczna – 2 egz.
g. informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 2 egz.
2) wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
3) wykonania kosztorysu inwestorskiego – 1 egz.
4) wykonania dokumentacji projektowej na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD)
3. Zawartość merytoryczna dokumentacji ma stanowić wystarczający materiał do uzyskania
pozwolenia na budowę.

§3
1. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą
starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami,
a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1129).
2. W przypadku niekompletności lub wad w przedmiocie umowy, WYKONAWCA
zobowiązany jest do jego uzupełnienia i poprawienia na własny koszt.
3. WYKONAWCA ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez
ZLECENIODAWCĘ w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania przez
WYKONAWCĘ obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§4
1. WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać i przekazać ZAMAWIAJĄCEMU kompletną
dokumentację projektową, będącą przedmiotem umowy w terminie do ………………...r.
2. ZAMAWIAJĄCY w ciągu 7 dni po dostarczeniu przedmiotu umowy dokona
sprawdzenia jego kompletności.
3. Podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi o wykonaniu przedmiotu umowy.
4. Przekazanie dokumentacji projektowej ZAMAWIAJĄCEMU i podpisanie protokołu
zdawczo-odbiorczego nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
przekazanego opracowania i nie zwalnia WYKONAWCY z obowiązku ich usunięcia w
przypadku ich stwierdzenia.
§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne w wysokości
netto ……………………… zł (słownie: ………………………………………………..).
Łącznie z podatkiem VAT 23% wynagrodzenie brutto wynosi ………………………. zł
(słownie: …………………………………………………………………………………..).
2. Zapłaty wynagrodzenia ZAMAWIAJĄCY dokona przelewem na konto WYKONAWCY,
na rachunek wskazany przez Wykonawcę, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.
3. WYKONAWCA oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT. W przypadku
zmiany statusu podatnika podatku VAT czynnego WYKONAWCA zobowiązuje się do
poinformowania o tym fakcie ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 7 dni od dnia zdarzenia.

§7
1. ZAMAWIAJĄCY naliczy kary umowne WYKONAWCY za opóźnienie w wykonaniu
przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia netto określonego w §5 ust.1 za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia po terminie określonym w §4 ust.1.
2. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną za opóźnienie w usunięciu
wad lub braków w przedmiocie umowy w toku odbioru, w wysokości 0,5%
wynagrodzenia netto w §5 ust.1, liczoną od dnia następnego po terminie wyznaczonym do
usunięcia
3. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20%
wynagrodzenia netto określonego w §5 ust.1 za odstąpienie od umowy przez
WYKONAWCĘ z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY.

4. ZAMAWIAJĄCY zapłaci wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia
netto określonego w §5 ust.1 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie
ZAMAWIAJĄCEGO.
§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w odpowiednie przepisy
kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.

§12
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd
właściwy miejscowo dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO
§13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze
stron.
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