
Umowa nr……… 

 wykonanie koncepcji rozwiązania problemu odprowadzenia ścieków 

sanitarnych z dzielnicy Kolonia Bieruńska, Jajosty. 

(dalej jako „Umowa”) 

Zawarta w dniu __________ w Bieruniu pomiędzy: 

1. Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu 

(43-100) przy ul. Jagiełły 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w KRS, prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy KRS 

pod numerem KRS 0000043684, NIP 6462386847, REGON 276238012, kapitał 

zakładowy w wysokości 20.331.000,00 zł wpłacony w całości,  reprezentowana przez: 

− …………………………………………….. – Prezes Zarządu, 

w dalszej części zwana „Zamawiającym” 

a 

2. …………………………………………………………………………………………  

 prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ……………………………………… 

z siedzibą w………………………….. przy ul. ……………………………………………, 

NIP ……………………………………. REGON…………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

          - ………………………………………………………………………………………………….. 

         - …..……………………………………………………………………………………………… 

w dalszej części zwanego „Wykonawca”, 

łącznie zwani „Stronami” na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w 

przetargu ograniczonym została zawarta umowa następującej treści: 

§1 

Przedmiot Umowy 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac projektowo - 

koncepcyjnych, dotyczących planowanej inwestycji polegającej na wybudowaniu 

kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bierunia pod tytułem:  

„Opracowanie Koncepcji kompleksowego rozwiązania problemu odbioru ścieków 

sanitarnych z dzielnicy Jajosty i Kolonii Bieruńskiej dla terenów południowy – 

wschód od linii kolejowej Wola – Bieruń do ulicy Turystycznej wraz z rejonem ulic 

Bojszowskiej,  Szybowej, Okrężnej oraz dla rejonu ulic Turystyczna , Dębowa, 

Potokowa, Peryferyjna, Dojazdowa i Wodna.” w zakresie: 

1. Aktualizacja mapy zasadniczej dla celów projektowych w skali 1: 1000, obejmującą 

swym zasięgiem teren niezbędny do realizacji zadania  inwestycyjnego. Mapa powinna 



posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego   z naniesionymi granicami 

i numerami działek oraz reperami państwowymi w obrębie inwestycji oraz spełniać 

wymagania określone w ustawie z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(tekst jedn. Dz U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późniejszymi zmianami). 

2. Wykonanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów. 

3. Wykonanie koncepcji odprowadzenia ścieków sanitarnych z  projektowanych terenów 

wraz z wskazaniem obszarów gdzie nie ma uzasadnienia eko- nomicznego budowy 

kanalizacji sanitarnej. 

4. Wykonanie badań hydrogeologicznych po trasie przewidywanej kanalizacji i w terenach 

wyłączonych z budowy kanalizacji sanitarnej co 400 m oraz w miejscach przewidzianych 

pod budowę przepompowni , zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni przydomowych 

i w miejscach przeszkód.  

5. Wszystkie zadania związane z pracami projektowymi nieokreślone w Umowie, a które są 

konieczne dla realizacji i ukończenia zadania w sposób zapewniający jej prawidłowe 

funkcjonowanie, uznaje się za wchodzące w zakres obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Umowy 

6. Zamawiający udziela Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie wykonywania wszelkich 

czynności koniecznych do realizacji Prac, w tym do występowania przed organami 

administracji publicznej w celu wykonania obowiązków wynikających z Umowy. 

Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu pierwszym stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 

W przypadku konieczności uzyskania pełnomocnictw szczególnych do realizacji 

obowiązków wynikających z Umowy, Zamawiający zobowiązuje się do ich niezwłocznego 

udzielania, nie później niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji od Wykonawcy 

§2 

Zobowiązania Stron 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. dostarczenia Wykonawcy wszelkiej dokumentacji koniecznej do wykonania Umowy, 

b. współdziałania z Wykonawcą w celu wykonania Umowy, 

c. bieżącego pisemnego informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach wynikłych w 

związku z wykonywaniem Umowy, 

d. udzielania wszelkich informacji koniecznych do wykonania Umowy, 

e. pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego 

w sprawach związanych z wykonaniem Umowy, 

f. terminowego regulowania należności. 

2. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do: 

a. terminowego oraz należytego wykonania Umowy, tj. zgodnie z najlepszą 

starannością, zasadami aktualnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami 

oraz zgodnie z Normami Polskimi i rysunkami normatywnymi, 

b. uzyskania wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń 

rozwiązań zawartych w tych projektach w zakresie wynikającym z wymagań organu 

wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę, 

c. bieżącego pisemnego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach 

wynikłych w związku z wykonywanym zleceniem, 



d. informowania Zamawiającego, na jego prośbę, o stanie zaawansowania wykonania 

Umowy, 

e. uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na istotne zmiany projektu, 

f. niezwłocznego przekazania projektu do akceptacji Zamawiającego po jego 

ukończeniu. 

§3 

Oświadczenie Wykonawcy 

Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne kwalifikacje do wykonania Umowy. 

§4 

Osobiste wykonywanie Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się, iż przedmiot Umowy będzie osobiście wykonywany przez 

następujące osoby będące pracownikami Wykonawcy: 

a. __________ (imię i nazwisko), 

b. __________ (imię i nazwisko). 

2. Powierzenie wykonania części przedmiotu Umowy innym osobom lub podwykonawcom 

wymaga uzyskania każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

§5 

Termin realizacji Umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Dokumentację koncepcyjno - projektową do 

dnia 31.10.2022 r.. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że Umowa w zakresie nadzoru autorskiego zakończy się 

wraz z zakończeniem prac budowlanych dotyczących Inwestycji. 

3. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o każdym zdarzeniu, które może 

mieć niekorzystny wpływ na dotrzymanie terminów zakończenia Prac. 

§6 

Odbiór dokumentacji projektowej 

1. Strony postanawiają, iż dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego 

przedłożonej Dokumentacji projektowej oraz jej kompletności będzie protokół zdawczo-

odbiorczy podpisany przez Zamawiającego. 

2. Miejscem odbioru Projektu jest siedziba Zamawiającego, chyba że Strony postanowią 

inaczej. 

3. Projekt zostanie przedłożony w następującej liczbie egzemplarzy 2 szt. -wersji papierowej 

i 1 szt. -wersji elektronicznej (nośnik CD),  o ile Strony nie postanowią inaczej. 

4. W terminie 7 dni od dnia protokolarnego przekazania Dokumentacji projektowej 

Zamawiający dostarczy Wykonawcy w formie pisemnej dokument stanowiący akceptację 

Dokumentacji lub w tym terminie przekaże ewentualne pisemne uwagi do Dokumentacji 

projektowej. 

§7 

Wynagrodzenie oraz zwrot kosztów 



1. Strony zgodnie postanawiają, iż wynagrodzenie za wykonanie Umowy jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

2. Z tytułu terminowej realizacji Prac, zgodnie z postanowieniami Umowy, Wykonawca 

uprawniony będzie do otrzymania wynagrodzenia w wysokości ……………….. zł netto 

(słownie: ……………………………………………………………………………… zł. netto). 

3. Do wynagrodzenia określonego w ust. 2 doliczona zostanie kwota z tytułu podatku 

od towarów i usług. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 2 nie ulegnie zmianie niezależnie od wszelkich zmian 

kosztów lub terminów realizacji Inwestycji 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w ciągu 30 dni roboczych od dnia podpisania protokołu 

zdawczo - odbiorczego. 

6. Podstawą dokonania zapłaty wynagrodzenia jest prawidłowo wystawiona faktura VAT. 

7. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu. 

 

§8 

Prawa autorskie 

1. Dokumentacja projektowo - koncepcyjna jest utworem w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 

ze zm.) i podlegają ochronie prawnoautorskiej. 

2. Wykonawca oświadcza, iż wszelkie projekty, rysunki i inne elementy Dokumentacji 

projektowej wykona samodzielnie i będzie wyłącznie uprawnionym z tytułu praw 

autorskich do tych utworów. 

3. Wykonawca, w ramach ustalonego wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe, a także prawa zależne do Dokumentacji projektowej i wszystkich jej 

części, bez ograniczeń  czasowych  i  terytorialnych,  tj.  na  terytorium  całego  świata,  

na  następujących polach eksploatacji: 

a. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie jakąkolwiek 

techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

b. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

- wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

c. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do respektowania autorskich praw osobistych 

Wykonawcy, w szczególności jest zobowiązany do oznaczenia autorstwa Dokumentacji 

projektowej oraz rzetelnego jego wykorzystywania. 

5. Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku konieczności dokonania zmian 

w Dokumentacji po zakończeniu realizacji Umowy, w związku zmianą koncepcji realizacji 

przyszłej Inwestycji, w ramach przysługującego wynagrodzenia, wyrazi zgodę na 

dokonanie tych zmian w Dokumentacji projektowej. 



 

§9 

Nadzór autorski 

1. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego przez osobę posiadającą 

uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2. Nadzór autorski będzie świadczony przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia 

określonego w §7 ust. 2. 

 

 

 

§10 

Procedura zgłaszania i usuwania wad 

1. W terminie 7 dni od dnia protokolarnego odbioru Dokumentacji projektowo - koncepcyjnej 

Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia jej poprawności i wskazania w tym 

terminie pisemnie Wykonawcy usterek lub wad projektu. 

2. Wykonawca w sposób nieodpłatny usunie wady i usterki Dokumentacji projektowej 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

3. W pozostałym zakresie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych. 

 

§11 

Kara umowna 

1. Strony postanawiają, iż Zamawiającemu przysługiwać będą od Wykonawcy: 

a. przypadku opóźnienia w wykonaniu Dokumentacji projektowej w terminie 

określonym w §5 ust. 1 – kara umowna w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenie, 

o którym mowa w §7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia. 

b. w przypadku opóźnienia w uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu do budowę 

Inwestycji w terminie określonym w §5 ust. 2 – kara umowna w wysokości 0,1% 

wartości wynagrodzenie, o którym mowa w §7 ust. 2 za każdy dzień 

opóźnienia/zwłoki. 

c. w przypadku opóźnienia w usunięciu usterek lub wad Dokumentacji projektowej w 

terminie określonym przez Zamawiającego – kara umowna w wysokości 0,1% 

wartości wynagrodzenie, o którym mowa w §7 ust. 2 za każdy dzień 

opóźnienia/zwłoki. 

d. w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z winy Wykonawcy, kara 

umowna w wysokości 20% wartości wynagrodzenia , o którym mowa w §7 ust. 2. 

2. Zastrzeżona kara umowna nie wyłącza możliwości dochodzenia na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego karę umowną. 



 

§12 

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Wykonawca nie 

przystąpił do wykonania Umowy bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni oraz nie 

kontynuuje prac pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru Dokumentacji 

projektowej  

b. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny współpracy przy wykonywaniu 

Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

 

 

 

§13 

Klauzula poufności 

Strony zobowiązują się zachować w tajemnicy bezterminowo wszelkie okoliczności i poufne 

informacje, o których dowiedziały się w związku z wykonywaniem Umowy. Za informacje 

poufne strony uważają informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, bazy klientów, know-

how stron Umowy. 

§14 

Postanowienia końcowe 

1. Załącznik nr 1 stanowi integralną część Umowy. 

2. Strony zgodnie postanawiają, iż będą dążyć do polubownego rozwiązania ewentualnych 

sporów mogących powstać na tle wykonywania Umowy. 

3. Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Ewentualne zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz prawa budowlanego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

 

 

 



 

____________________     ____________________ 

Zamawiający        Wykonawca 

 


