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UMOWA NR …………… 

W dniu ……….. r. w Strzeleczkach pomiędzy: 

 

Gminą Strzeleczki, Rynek 4, 47-364 Strzeleczki, posiadającą nr NIP 1990090013, w imieniu której 

działają: 

Marek Pietruszka –Wójta Gminy Strzeleczki, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Gabrieli Bartoń  

 

zwaną w treści umowy „Zamawiającym",  

a  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez:  

  

zwanym w treści umowy „Wykonawcą", 

łącznie zwanymi „Stronami”, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1. 

Na podstawie Regulaminu wydatkowania środków publicznych z budżetu Gminy Strzeleczki przyjętego 

Zarządzeniem Nr 443/18 Wójta Gminy Strzeleczki z dnia 27.06.2018 r.  Zamawiający zleca, 

a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na 

wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Nowym Budzie dla Gminy Strzeleczki”. 

 

§ 2. 

Szczegółowy zakres opracowania obejmuje: 

1. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w oparciu o zaakceptowany przez 

Zamawiającego projekt. 

2. Przeprowadzenie wizji lokalnej Stacji Uzdatniania Wody w Nowym Budzie oraz uzyskanie 

wszelkich istotnych informacji, materiałów i dokumentów. 

3. Pozyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień, decyzji, opinii, potrzebnych do realizacji zadania. 

4. Wykonanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych do 

projektowanych robót.  

5. Opracowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców na etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na prace objęte dokumentacją będącą przedmiotem niniejszego opracowania.  

6. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z zakresem przedmiotowego zadania, obowiązującymi 

przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności musi posiadać niezbędne uzgodnienia. 

7. Dokumentacja zostanie wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona klauzulą 

o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

8. Dokumentację należy wykonać w ilości egzemplarzy:  

-  dokumentacja techniczna – 3 egz.  
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-  kosztorysy inwestorskie – 3 egz.  

-  przedmiary robót – 3 egz.  

-  specyfikacje techniczne wykonania – 3 egz.  

Do projektu należy dołączyć oświadczenie o kompletności oraz zgodności z umową, 

obowiązującymi przepisami i normami, stanowiącą integralną część dokumentacji projektowej.  

9. Dokumentację techniczną, specyfikacje techniczne wykonania, kosztorysy i przedmiary robót 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu także w wersji elektronicznej na płycie CD 

w formacie „pdf” oraz „dxf” (część rysunkowa) i „ath” (część kosztorysowa).  

10. Do Wykonawcy należy ścisła współpraca w zakresie uzgadniania i zaakceptowania proponowanych 

rozwiązań z Zamawiającym.  

11. Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych. Musi być wykonany 

z wykorzystaniem rozwiązań opartych na zasadach poszanowania energii i ekologii.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i weryfikacji wszystkich danych niezbędnych do 

prawidłowego zaprojektowania przedmiotu zamówienia.  

13. Wszelkie opłaty związane z opracowaniem dokumentacji ponosi Wykonawca. 

14. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w okresie od dnia zawarcia umowy do czasu odbioru 

robót, przy czym koszty sprawowania nadzoru autorskiego należy uwzględnić w ofercie.  

15. Wymagania dla modernizacji SUW w Nowym Budzie:  

a) Demontaż zaworu wielodrogowego wraz z orurowaniem filtrów 

b) Montaż układu przepustnic z napędami elektrycznymi (6 przepustnic na każdy filtr) 

c) Montaż pompy płuczącej, wykorzystującej wodę czystą ze zbiornika retencyjnego (montaż 

wodomierza oraz zaworu do poboru próbek) 

d) Wymiana pomp pompowni pośredniej na pompy poziome monoblokowe 

e) Wymiana rurociągu ssawnego pompowni pośredniej na DN150 

f) Wymiana złoża żwirowo-katalitycznego w istniejących 4 filtrach ciśnieniowych 

g) Wymiana istniejącej rozdzielni technologiczno-sterującej na nową 

h) Wykonanie nowych, niezbędnych instalacji technologicznych 

i) Rozbudowa istniejącego sterownika PLC o dodatkowe karty we/wy wraz 

j) z przekaźnikami interfejsowymi 

k) Aktualizację istniejącego oprogramowania sterownika PLC w zakresie obsługi nowych 

elementów 

l) Wykonanie rozbudowy systemu monitoringu i wizualizacji (SCADA) 

m) Wykonanie rozbudowy istniejącego monitoringu zdalnego 

n) System powinien zawierać dostęp poprzez interfejs API (Application Programming Interface) 

wraz z dokumentacją 

System SCADA należy zbudować w architekturze typu klient-serwer, na miejscu w istniejącym 

centrum dyspozytorskim ma być rozbudowane stanowisko operatorskie wraz z serwerem do 

zbierania danych monitoringu. System wizualizacji należy wykonać w oparciu o technologię min. 

HTML5. Należy przewidzieć możliwość podglądu i sterowania zdalnego z dowolnego 

oddalonego miejsca poprzez dowolną przeglądarkę internetową WWW zainstalowaną na 

dowolnym urządzeniu stacjonarnym lub mobilnym (np. tablet, smartfon) z dostępem do sieci 

Internet. System musi zapewnić możliwość jednoczesnego dostępu minimum czterem 

użytkownikom obsługującym system zdalnie.  

Wymagane jest w celu ułatwienia użytkownikom systemu SCADA zdalny dostęp poprzez 

przeglądarkę WWW. Dostęp do wizualizacji poprzez adresacje za pomocą domeny (system 

DNS). Niedopuszczalna jest adresacja serwera za pomocą adresu IP. Komunikację pomiędzy 

przeglądarką internetową WWW, a serwerem SCADA należy wykonać przy pomocy 

szyfrowanego protokołu z certyfikatem SSL (Secure Sockets Layer). 

Zaleca się, aby wykonawca uzyskał wszelkie istotne informacje, które mogą być potrzebne 

do przygotowania oferty. 

Wszelkie prace będą prowadzone przy zachowaniu ciągłości pracy stacji uzdatniania wody, 

a jakość wody będzie spełniała wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 

2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989). 
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Wszelkie koszty związane z pogorszeniem jakości wody w okresie wykonywanych prac 

modernizacyjnych poniesie Wykonawca. 

16. Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie:  

a) projektów wykonawczych, wszystkich wymaganych branż sporządzonych zgodnie 

z przepisami 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 funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 

z 2013 r., z poz. 1129).  

b) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych sporządzonych zgodnie 

z przepisami 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 funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., 

z poz. 1129). Szczegółowe specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych powinny 

być sporządzone na podstawie aktualnie obowiązujących norm. W każdej specyfikacji należy 

dokładnie określić roboty objęte daną specyfikacją. Specyfikację Techniczną Odbioru Robót 

Budowlanych Projektant opracowuje na podstawie dokumentacji projektowej.  

c) przedmiarów robót, sporządzonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 130, poz. 1389).  

d) kosztorysu inwestorskiego sporządzonego zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym 

(Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389).  

e) dokumentacja musi być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej oraz powinna być opatrzona 

klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.  

 

§ 3. 

1. Odbiór dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową w wersji papierowej  

w ilościach wskazanych w § 2 ust. 8 i 9. 

3. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji projektowej przystąpi do czynności odbioru przekazanej 

dokumentacji, które zakończy w terminie 21 dni roboczych albo podpisaniem protokołu odbioru albo 

zwrotem dokumentacji z podaniem w piśmie przyczyny odmowy odbioru.  

4. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokół zdawczo-

odbiorczy przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Strony umowy.  

5. Protokół, o którym mowa w ust. 3 i 4 stanowi podstawę do wystawienia faktury, obejmującej 

wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.  

 

 

§ 4. 

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

2. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego do uzgodnienia i odbioru dokumentacji jest:  

………………………………………………….. 

3. Wykonawcę reprezentuje: ………………………………………………... 

§ 5. 

Strony ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

 

1. Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do dnia 30.05.2021 roku. 
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§ 6. 

1. Strony ustalają, iż obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 

w formie ryczałtu. 

2. Ustalone w tej formie niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy wyraża się kwotą 

……………………….. netto (słownie: …………………………..  złotych  .../100). 

3. Do wynagrodzenia określonego w ust. 2 zostanie doliczony podatek od towarów i usług według 

stawki obowiązującej w dacie wystawienia faktury VAT, która na dzień zawarcia umowy wynosi  

………..%. Łącznie wynagrodzenie wyraża się kwotą ……………….. brutto (słownie: 

………………………………………. złotych …/100). 

4. Kwota, o której mowa w ust. 2 obejmuje także wynagrodzenie Wykonawcy za przeniesienie praw 

autorskich do dokumentacji projektowej. 

 

§ 7. 

1. Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 

VAT (przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT), za wykonanie 

przedmiotu zamówienia, w terminie 14 dni od daty jej złożenia Zamawiającemu po uprzednim 

podpisaniu protokołu odbioru.  

2. Za zapłatę faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez Zamawiającego, Wykonawcy 

przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, 

2) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, a każdy dzień zwłoki, w stosunku do uzgodnionego terminu, 

3) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancyjnym 

i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki, 

w stosunku do uzgodnionego terminu, 

4) w przypadku nie usunięcia wad w terminie, kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), 

ulegają podwojeniu. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną:  

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn za które odpowiada wyłącznie Zamawiający w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Jeżeli wysokość ustalonych kar umownych nie pokryje powstałej szkody w pełni, strony mają prawo 

dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.  

 

§ 9. 

1. Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji za wykonany i przekazany przedmiot umowy, dołączając 

dokument gwarancyjny do protokołu zdawczo – odbiorczego.  

2. Uzgodniony termin gwarancji wynosi dwa lata, od daty odbioru przedmiotu umowy.  

3. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady wykonanego przedmiotu umowy, 

Zamawiającemu przysługiwać będą następujące uprawnienia:  

1) w przypadku, gdy wady nadawać się będą do usunięcia, może odmówić odbioru końcowego 

do czasu usunięcia wad, z zastrzeżeniem, iż w razie nieusunięcia przez Wykonawcę wad 

w terminie ustalonym przez Strony, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, 

2) bez żądania usunięcia wad – uprawnienie do żądania obniżenia wynagrodzenia, 
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3) w przypadku, gdy wady nie będą nadawać się do usunięcia Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy. 

§ 10. 

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. Strony dopuszczają dokonanie zmian w treści umowy, w następujących okolicznościach:  

1) Zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku: 

a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie 

Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez Zamawiającego, 

b) działania siły wyższej – rozumianej jako zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie 

niezależnych od stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonanie części lub całości zobowiązań 

wynikających z umowy, których strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich 

przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą 

dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych – o okres działania siły wyższej oraz potrzebny 

do usunięcia skutków tego działania, 

c) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres 

niezbędny do wykonania tychże prac, 

e) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, o okres niezbędny do ich wykonania. 

§ 11. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

 

§ 12. 

Spory mogące wyniknąć na tle stosowania niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 

właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 13. 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Zamawiający       Wykonawca 

 

..................................                               .................................. 

 

 


