
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

 

…………………………………………. 

Telefon/Fax 

       Gmina Modliborzyce 

       ul. Piłsudskiego 63 

       23-310 Modliborzyce 
 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn: 

„Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

miejscowości Gminy Modliborzyce”, oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia 

zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

 

cena  netto …………………………………………………………………………………… zł 

 

stawka podatku VAT …………%  w kwocie  ………………………………………………  zł 

 

cena ofertowa brutto ………………………………………………………….……………. zł 

 

słownie: ………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

zgodnie z załączonym do oferty Formularzem wyceny. 

 

1. Oświadczamy, że:  

1) zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: 

…………………………………………………… od dnia podpisania umowy (nie 

przekraczającym 4 miesiące od dnia podpisania umowy). 
2) akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy,  

3) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ 

i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

4) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia, 

5) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 

zamówienia podany przez Zamawiającego, 

6) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert, 



7) zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 

warunkach określonych w SIWZ, 

8) wnieśliśmy wadium w wysokości 5 000,00 zł w formie……………………………… 

9) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia:  

a) ……………………………………….. 

b) ……………………………………….. 

c) ………………………………………., 

10)  powołujemy się na zasoby podwykonawcy/ów ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
                                            (nazwy/firmy podwykonawców) 

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. 

 

2. W   przypadku   udzielenia   nam    zamówienia,   zobowiązujemy   się   do   zawarcia 

umowy  w  miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach od nr ……… do nr ………. 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą one być udostępniane. Uzasadnienie zastrzeżenia 

w/w informacji i dokumentów jako tajemnicy przedsiębiorstwa zostało zawarte na stronach 

od nr ……. do nr……… . 

4. Oferta została złożona na …………………….. kolejno ponumerowanych stronach. 

5. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

- Formularz wyceny, 

- ……………………………………………………………………………………………… 

6. Do oferty dołączono następujące dokumenty i oświadczenia: 

 

1) …………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………. 

5) ……………………………………………………………. 

6) …………………………………………………………….. 

7) …………………………………………………………….. 

8) ……………….………………………………………….… 

9) …………………………………………………………….. 

10) ….…………………………………………………………. 

 

 

 

..............................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.           ……….................................................... 

                                                                                    Podpis osób uprawnionych do składania   

                                                                                     świadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

                                                                                                oraz pieczątka / pieczątki 

 



Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

Formularz wyceny 

 
„Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 

miejscowości Gminy Modliborzyce” 
 
 

Lp. Nazwa usługi Ilość 
Cena 

jedn. [zł] 

Wartość netto (kol. 3 x  

kol. 4) 

 

1 2 3 4 5 

1. Wykonanie kompletnego projektu 

przydomowej oczyszczalni ścieków 

245   

Suma netto  

Podatek VAT  

Suma brutto  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.           ……….................................................... 

                                                                                    Podpis osób uprawnionych do składania   

                                                                                     świadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

                                                                                                oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU  

W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY - PRAWO 

ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
1
 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Gminy Modliborzyce”, 

oświadczam/y że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 2164 ) spełniamy warunki dotyczące: 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub      

  czynności, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, jeżeli przepisy   

  prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 

 

 

 

 

 

............................., dn. _ _-_ _-_ _ _ _ r.                ……........................................................ 

  Podpis osób uprawnionych do składania    

   oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

             oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

                                                 
1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument 

podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum. 

 

 

 
 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  

Z POSTĘPOWANIA 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
2
 

 

 

 Oświadczam/y, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Gminy Modliborzyce”  

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 2164) 

 

 

 

 

 

 

 

.................................., dn. _ _ -_ _-_ _ _ _ r.          ……........................................................ 

                                                                                    Podpis osób uprawnionych do składania  

                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

                                                                                               oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument 

podpisuje każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. 

 

 

 
 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Gminy Modliborzyce”, 

przedstawiam/y wykaz usług: 

 

 

Lp. 
 

Przedmiot usługi 

 

Wartość  brutto 
usługi w PLN 

Daty wykonania 

 
Podmiot na rzecz, którego 

usługa została wykonana 

 

1.   

 

 

   

2.   

 

 

   

3.   

 

 

   

4.   

 

 

   

Do niniejszego wykazu załączono dowody określające, że wyżej wymienione usługi 

zostały wykonane należycie.
3
 

 

 

..............................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 

                                                 

1. 
3
 Zgodnie z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, dowodami są: 

a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie 
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) w przypadku zamówień na roboty budowlane  - inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt a). 
2. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie zostały 

wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 

 

 

 

 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



Załącznik nr 6 do SIWZ 

WYKAZ  OSÓB 

 
 
 
 
 
 
.       ..................... 
                 pieczęć Wykonawcy 

 

 

 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Gminy Modliborzyce”, 

przedstawiam/y wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.  

L.p. Nazwisko i imię 

 

Kwalifikacje zawodowe, 

doświadczenie, 

wykształcenie 

 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Podstawa 

dysponowania osobą 

1. 

 
 
 

   

 

2. 

 
 
 

   

 

3. 

 
 
 

   

4. 

 
 
 

   

 

UWAGA 

Do powyższego wykazu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 

oświadczenie, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia. 
 
 
 
 
 
    ………………dn. _ _-_ _ -_ _ _ _ r.            ……................................................. 
               Podpis osób uprawnionych do składania    

                                                                            oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy    

                                                                                       oraz pieczątka / pieczątki 

                                                                                                                             

 

 

 
 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



Załącznik nr 7  do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 
    (pieczęć  wykonawcy) 

 

      

 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Gminy Modliborzyce”, 

oświadczam/y, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wskazane  

w wykazie osób, posiadają wszelkie wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania 

przedmiotu niniejszego zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

....................................dn. _ _-_ _-_ _ _ _r.              ……............................................................... 

    Podpis osób uprawnionych do składania   

                                                                         oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy   

                                                                                     oraz pieczątka / pieczątki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



 

 

         Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ/ 

INFORMACJA O BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Wykonanie dokumentacji projektowej 

przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Gminy Modliborzyce”, na 

podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 2164) informuję/my, że Wykonawca 

…………………………………
4
 do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.)  

 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
5
 

 

1) …..……………………………………………………………………………………….

. 

2) …………………………………………………………………………………………... 

 

3) …………………………………………………………………………………………... 

 

4) …………………………………………………………………………………………... 

 

5) …………………………………………………………………………………………... 

 

(…) 

 

 
....................................dn. _ _-_ _-_ _ _ _r.             ………........................................................... 

    Podpis osób uprawnionych do składania   

                                                                         oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy   

                                                                                     oraz pieczątka / pieczątki 

                                                 
4
 Należy wpisać odpowiednio „należy” albo „nie należy” 

5
 Należy wypełnić, jeżeli Wykonawca w informacji napisze, że należy do grupy kapitałowej. 

 

 

 
 

 

 

Pieczęć Wykonawcy 



Załącznik nr 9 do SIWZ 

 

 

UMOWA NR ……../2016 

 

 

zawarta w dniu ……………. r. w Modliborzycach pomiędzy: 

 

Gminą Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,  

Regon 830 409 608, NIP:862-157-63-44 

reprezentowaną przez Burmistrza Modliborzyc – Witolda Kowalika 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Świątek 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 

a 

………………………………………. 

…………………………………………… 

reprezentowanym przez upoważnione do zaciągania zobowiązań osoby: 

1……………………….  

2………………………..  

zwanym dalej Wykonawcą, 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

Tryb zawarcia umowy 

 

Umowa niniejsza zostaje zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne 

w trybie przetargu nieograniczonego znak: INW.271.1.1.2016, zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.  poz. 2164),  

w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

§2 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie miejscowości Gminy Modliborzyce (zwaną dalej 

dokumentacją, opracowaniem), zgodnie z wymogami określonymi przez 

Zamawiającego w niniejszej umowie, wg wykazu nieruchomości, ze wskazaniem 

właścicieli, numerów posesji dla których należy opracować dokumentację, 

przekazanego Wykonawcy w dniu podpisania umowy (zwanym dalej wykazem 

nieruchomości)  oraz zgłoszenie robót budowlanych w Starostwie Powiatowym  

w Janowie Lubelskim. 

2. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać/uzyskać: 

1) Aktualne mapy do celów projektowych. 

2) Ekspertyzy lub dokumentacje geotechniczne (geologiczno-inżynierskie) warunków 

posadowienia obiektu budowlanego. 

3) Projekty budowlane i wykonawcze. 



4) Dokumentację kosztorysową (przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, zestawienie 

kosztów inwestycji). 

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

6) Nadzór autorski w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. 

7) Wyjaśniać wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań. 

8) Uzgadniać i wprowadzać uzupełnienia, modyfikacje lub rozwiązania zamienne  

w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszone przez Zamawiającego, 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w przypadku stwierdzenia 

wad lub braków uniemożliwiających prowadzenie robót bądź zauważenia  

w zastosowanej technologii nieadekwatnych rozwiązań mogących mieć wpływ na 

przyszłe koszty eksploatacji obiektu. 

9) Uzgadniać z Zamawiającym zmiany technologii wykonania robót. 

10) Przygotować i złożyć w imieniu Zamawiającego dokumenty niezbędne do zgłoszenia 

robót budowlanych budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, będących 

przedmiotem zamówienia, w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 

1) Wykonanie badań geologicznych gruntu dla każdej oczyszczalni wraz  

z opracowaniem dokumentacji geotechnicznej dla każdej nieruchomości. 

2) Pozyskanie aktualnych map do celów projektowych. 

3) W przypadku braku możliwości zaprojektowania przydomowej oczyszczalni ścieków, 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu opinię wykluczającą i wyniki badań 

geologicznych. 

4) Przed przystąpieniem do wykonania dokumentacji projektowej należy zawrzeć umowę 

użyczenia nieruchomości, wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego, ustalić 

lokalizację przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z miejscami włączeń 

kanalizacyjnych i energetycznych oraz uzyskać na egzemplarzach mapy podpis 

właściciela z adnotacją, że akceptuje planowaną lokalizację. 

5) W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany uzyskać w imieniu 

Zamawiającego wszystkie niezbędne decyzje, uzgodnienia, zezwolenia, opinie 

służące prawidłowemu sporządzeniu dokumentacji projektowej, dokumenty 

uprawniające do przystąpienia do realizacji inwestycji, zaświadczenie o braku 

sprzeciwu do zgłoszenia budowy nie wymagającej pozwolenia na budowę. 

6) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 462 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem 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., poz. 1129). 

7) Projektowane oczyszczalnie muszą być zgodne z normą PN-EN 12566-3+A2:2013.  

8) W przypadku braku możliwości zaprojektowania kompletu oczyszczalni  

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, zamówienie ulegnie zmniejszeniu o liczbę 

niezaprojektowanych oczyszczalni. 



9) Całość przedmiotu zamówienia należy przygotować w wersji papierowej wraz  

z oświadczeniem o jego kompletności w następujących ilościach: 

a) Projekty budowlane - 4 egz. 

b) Projekty wykonawcze - 4 egz. 

c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych   

   (STWiORB) - 2 egz. 

d) Przedmiar robót - 2 egz. 

e) Kosztorys inwestorski - 2 egz. 

10) Wykonawca wykona wymienione opracowania w wersji papierowej, w ilościach 

podanych powyżej oraz w wersji elektronicznej (2 szt.). Formatami wersji 

elektronicznej są: dla map – jpg, pdf, tif, a dla dokumentów tekstowych  

i tekstowo-graficznych – pdf, doc. Do kompensacji, czyli zmniejszenia objętości 

dokumentów o dużych rozmiarach Wykonawca zastosuje jeden z następujących 

formatów: zip, rar. 

11) W trakcie opracowywania dokumentacji należy w trybie roboczym uzgadniać  

z Zamawiającym rozwiązania projektowe mające wpływ na wartość inwestycji. 

12) Wykonawca zobowiązany będzie do odpowiedzi na pytania związane  

z dokumentacją projektową, kierowane do Zamawiającego przez Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na podstawie 

opracowanej dokumentacji projektowej. 

13) Obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru autorskiego, na żądanie 

Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Prawa 

budowlanego nad realizacją zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie miejscowości Gminy Modliborzyce”, bez ponoszenia 

dodatkowych kosztów przez Zamawiającego oraz w ramach wynagrodzenia 

określonego w §10 ust.1 niniejszej umowy . 

4. Szczegółowy opis przedmiotu umowy stanowią: specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia oraz oferta przetargowa Wykonawcy, stanowiące jako załączniki 

integralną część niniejszej umowy. 

 

§3 

Wymogi wykonania dokumentacji 

 

1. Dokumentację należy wykonać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w szczególności z przepisami: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409  

z późn. zm.), 

b) Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2012r. poz.462 z późn. zm), 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania 

metod i podstaw sporządzania 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 z późn. zm.), 



d) 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., poz. 1129). 

e) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. 2015, poz. 1422). 

f) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U.  

z 2014 r. poz. 1800). 

2. Wykonawca zapewni wykonanie dokumentacji z należytą starannością, w sposób 

zgodny z aktualnie   obowiązującymi   warunkami   technicznymi,   przepisami   

prawa   budowlanego, przepisami szczególnymi, obowiązującymi normami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz będzie posiadać wszelkie uzgodnienia określone przepisami 

szczególnymi umożliwiające realizację przedmiotu umowy. 

3. Dokumentacja będzie szczegółowo określać przedmiot zamówienia publicznego  

w sposób zgodny z przepisami prawa, niezbędny do przeprowadzenia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, zgodnie  

z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

4. Dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie oraz kompletna  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać będzie wymagane opinie, 

uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów, a także spis 

opracowań dokumentacji składający się na komplet przedmiotu umowy. 

5. Szczegółowy zakres prac określa niniejsza umowa oraz załączone SIWZ. 

6. Wykonawca zobowiązany jest przy wykonywaniu przedmiotowych dokumentacji do 

zachowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164). Przedmiotowa dokumentacja będzie 

stanowiła opis przedmiotu zamówienia robót budowlanych. W związku z tym 

Wykonawca zwróci szczególną uwagę na zapisy art. 29 ustawy prawo zamówień 

publicznych, który określa, że przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia chyba, że jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia, którego nie można opisać za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważny". Wykonawca zobowiązany jest, więc do opisania proponowanych 

materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich 

nazwy. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy 

materiału lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest do podania co najmniej 

dwóch producentów materiałów lub urządzeń i dopisania „lub równoważne". 

§4  

Podstawowe oświadczenia Stron 

 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę fachową, kwalifikacje oraz 

środki potrzebne do terminowego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz, 



że prace będzie wykonywał ze szczególną starannością, z zachowaniem standardów dla 

danej kategorii prac projektowych. 

2. W trakcie wykonywania prac przez Wykonawcę Zamawiającemu przysługuje prawo 

kontroli prawidłowości ich wykonywania. W celu umożliwienia Zamawiającemu 

realizacji tego prawa, Wykonawca zobowiązany jest umożliwić upoważnionym 

Przedstawicielom Zamawiającego wgląd w prowadzone prace - na każde ich żądanie. 

Ponadto Wykonawca związany jest treścią uwag i wskazówek upoważnionych 

Przedstawicieli Zamawiającego, dotyczących sposobu wykonywania prac,  

z zachowaniem formy pisemnej. 

 

§5 

Termin wykonania 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot 

umowy: dokumentację projektową przydomowych oczyszczalni ścieków i złożyć  

w siedzibie Zamawiającego potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych  

w Starostwie Powiatowym w Janowie Lubelskim, w terminie  

……………………………. od daty podpisania umowy, tj. do dnia 

……………………………… . 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się dzień, w którym Wykonawca 

dokonał zgłoszenia całości robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Janowie 

Lubelskim, po uprzednim uzyskaniu protokołu odbioru dokumentacji, bez zastrzeżeń. 

 

 

§6 

Odbiór dokumentacji 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu jedynie takich 

opracowań, które zostały wykonane zgodnie z Umową i powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa (obowiązującymi na dzień przekazania przedmiotu umowy lub jego 

części). Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu przedmiot Umowy ma służyć. Odbiór 

prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie Zamawiającego dokumentację, 

stanowiącą przedmiot umowy, w terminie umożliwiającym Zamawiającemu 

weryfikację i ewentualne uzupełnienia, do których może zostać wezwany Wykonawca. 

3. Po dostarczeniu przez Wykonawcę dokumentacji, do siedziby Zamawiającego (za 

potwierdzeniem), Zamawiający  w  terminie 5  dni  dokona  oceny  poprawności 

i zgodności  z   Umową przedstawionego przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy. 

4. Zamawiający  zobowiąże  Wykonawcę   do uzupełnienia i usunięcia  wszelkich 

niezgodności   w przedmiocie  Umowy   i   ponownego   przekazania   danego   

opracowania do odbioru we wskazanym terminie, nie dłuższym niż 5 dni. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wskazanych w toku odbioru 

wad i ponownego dostarczenia danego opracowania do odbioru. Wykonawcy nie 



przysługuje dodatkowe wynagrodzenie   z   tytułu   usunięcia   stwierdzonych   przez   

Zamawiającego   niezgodności przedstawionych opracowań z Umową. 

6. Do ponownego dostarczenia danego opracowania do odbioru, o którym mowa w ust. 4, 

stosuje się procedurę określoną w ust. 1-5, aż do dostarczenia kompletnej dokumentacji 

zgodnej z Umową oraz oczekiwaniami Zamawiającego, potwierdzonym końcowym 

protokołem odbioru, podpisanym przez Zamawiającego. 

7. Do projektu Wykonawca załączy wykaz opracowań dokumentacji oraz pisemne 

oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową oraz że jest 

kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Brak takiego oświadczenia 

skutkować będzie nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy oraz stanowi wadę 

uniemożliwiającej odbiór. 

8. Wykonawca zobowiązany jest, po otrzymaniu protokołu zdawczo-odbiorczego bez 

zastrzeżeń, do dokonania zgłoszenia robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w 

Janowie Lubelskim. 

9. Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy lub jest w zwłoce w usunięciu wad  

w dokumentacji, zgłoszonych przez Zamawiającego na etapie odbioru, 

Zamawiającemu lub wskazanemu przez niego podmiotowi trzeciemu przysługuje 

prawo poprawienia dokumentacji na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 

Wykonawca takie zmiany przyjmuje jak swoje. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad/niezgodności dokumentacji 

projektowej w trakcie procedury zgłoszenia budowy na swój koszt. 

 

§7 

Zmiany terminu umowy 

 

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminu realizacji Umowy, określonego w § 5 

ust 1 Umowy, wyłącznie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a mających wpływ 

na wykonanie przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: 

1) wystąpienia  siły wyższej,  to  znaczy  niezależnego  od  Stron  losowego  zdarzenia 

zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 

i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności; 

2) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione podmioty do 

uzupełnienia przedmiotu Umowy; 

3) przekroczenia    przewidzianych    przepisami    prawa    terminów    trwania    

procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie 

postępowania administracyjnego; 

4) szczególnie    uzasadnionych    trudności   w   pozyskiwaniu    materiałów   

wyjściowych do wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności danych i wszelkich 

oświadczeń od właścicieli nieruchomości; 

5) zmiany przepisów prawa; 

6) jeśli w wyniku interpretacji organu lub zmiany przepisów prawnych zajdzie potrzeba 

uzyskania pozwolenia na budowę w zakresie planowanej inwestycji; 

7) udzielenia Wykonawcy zamówienia dodatkowego lub uzupełniającego; 

8) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia; 



9) zmiany zakresu wykonania (zmniejszenia lub zwiększenia zakresu inwestycji) 

10) wydania Polecenia Zmiany, o którym mowa w §19 ust. 3 niniejszej umowy. 

2. Do zmiany terminu Umowy § 19 stosuje się odpowiednio. 

 

§8 

Autorskie prawa majątkowe 

 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 10 niniejszej umowy Wykonawca: 

1) przenosi   na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  wszystkich  utworów 

w  rozumieniu   ustawy  o  Prawie  autorskim  i  prawach   pokrewnych  

wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności takich jak: 

raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia  

i inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej 

utworami; 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie opracowań utworów oraz ich przeróbek, 

korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi 

opracowaniami i przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych; 

3) zezwala Zamawiającemu na dokonywanie modyfikacji i zmian w utworach 

powstałych w wyniku realizacji niniejszej Umowy, korzystanie ze zmodyfikowanych 

lub zmienionych utworów,  jak  również  na  rozporządzanie  tymi  utworami  wraz  ze  

zmianami  lub modyfikacjami oraz wykonywanie autorskich praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 

1) z chwilą faktycznego wydania przedmiotu Umowy Zamawiającemu, 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych 

oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 

b) utrwalania utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, 

DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d) wprowadzania   utworów   do   pamięci   komputera   na   dowolnej   liczbie   

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, 

komputerowej, w tym do Internetu, 

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu, 

f) nadawania całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii 

przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

g) nadawania za pośrednictwem satelity, 

h) reemisji, 



i) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 

j)  wykorzystania w utworach multimedialnych, 

k) wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych  

i reklamy, 

l) wprowadzania zmian, skrótów, 

m) sporządzania wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

n)  publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy z dnia    4    lutego    1994    r.    -    o    prawie    autorskim    i    prawach    

pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) i nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od 

obciążeń prawami tych osób. 

 

§9 

Obowiązki Stron 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) odbioru przedmiotu niniejszej umowy, zgodnie z postanowieniami § 6 umowy, 

b) zapłaty wynagrodzenia określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, 

c) współpracy z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego przyjętych 

zobowiązań oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby 

wpłynąć na wykonanie umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) realizacji Umowy z należytą starannością przewidzianą dla prowadzącego   

działalność   gospodarczą,  polegającą   na   opracowywaniu   dokumentacji 

projektowej,    przy    uwzględnieniu    zawodowego    charakteru    tej    działalności    

oraz do spełnienia wymagań przewidzianych w ustawie Prawo budowlane. 

2) współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji 

Umowy. 

3. Wykonawca,   z   uwzględnieniem      obowiązków   określonych   w   Umowie, jest 

zobowiązany także: 

a) realizować objęte treścią niniejszej Umowy pisemne polecenia Zamawiającego; 

b) niezwłocznie, pisemnie informować Zamawiającego o problemach lub 

okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia Umowy; 

c) przestrzegać praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji; 

d) brać udział, na każdym etapie Umowy, w konsultacjach społecznych prowadzonych 

przez Wykonawcę,    Zamawiającego    lub    właściwe    organy    w    celu    

merytorycznego i technicznego wsparcia Zamawiającego, na wniosek 

Zamawiającego; 

e) w terminach wskazanych przez Zamawiającego (min 3 dni) przygotowywać dla 

Zamawiającego wyczerpujące i szczegółowe odpowiedzi na pytania oraz wątpliwości 



i uzupełnienia (w tym  poprawienia dokumentacji  w żądanym  zakresie), dotyczące 

przedmiotu   Umowy,  składane   przez  organ administracji   architektoniczno- 

budowlanej, do momentu, aż zgłoszenie robót zostanie przyjęte, bez sprzeciwu organu 

administracji architektoniczno-budowlanego lub wydane zostanie pozwolenie na 

budowę w sytuacji, gdy Wykonawca będzie zobowiązany do ich uzyskania; 

f) skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany w Ofercie; 

g) przekazać Zamawiającemu oryginał wszystkich orzeczeń  organów administracji 

publicznej oraz opinii i uzgodnień innych podmiotów wydanych w trakcie 

obowiązywania Umowy w terminie 5 dni roboczych  od  dnia  ich  otrzymania przez 

Wykonawcę; 

h) na wniosek Zamawiającego przekazać dokumentację zawierającą kompletne założenia 

oraz dane wejściowe użyte do obliczeń objętych przedmiotem Umowy; 

4. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia 

jakichkolwiek prac związanych z Umową osobom innym niż wskazane w ust. 3 pkt f). 

Wykonawca jest zobowiązany pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję 

nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do 

odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji zmiany, 

gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę nowej osoby będą 

niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SIWZ lub 

wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie 

terminu wykonania Umowy.  Brak odpowiedzi Zamawiającego na propozycję zmiany 

w założonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na zmianę. 

5. Zamawiający jest uprawniony do wystąpienia z pisemnym uzasadnionym żądaniem 

zmiany którejkolwiek z osób personelu, jeżeli w opinii Zamawiającego osoba ta jest 

nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. 

Żądanie to jest dla Wykonawcy wiążące. 

6. W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia w zakresie zmiany osób 

personelu wykonującego przedmiot Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia przedstawienia propozycji zmiany 

członka personelu Wykonawcy. 

7. Wykonawca zobowiązuje się nie rekrutować personelu spośród pracowników 

Zamawiającego, w celu realizacji Umowy. 

8.  Wykonawca   jest   zobowiązany   zapewnić   swojemu    personelowi    wszelkie   

warunki i   środki,    w   tym    biuro,    sprzęt   oraz   środki    transportu    i łączności   

wymagane do wykonywania obowiązków personelu Wykonawcy, w związku  

z realizacją Umowy. 

9. Wykonawca jest zobowiązany odebrać od wszystkich osób fizycznych, które w ramach 

obowiązków pracowniczych bądź umownych skieruje do wykonania Umowy 

oświadczenia o wyrażeniu zgody na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych,  

w trybie Ustawy o ochronie danych osobowych, przez Starostwo Powiatowe, Urząd 

Marszałkowski i inne organy mające w swoich zadaniach kontrole i nadzór na 

realizacją zadania. 

10. Zatrudnienie    przez    Wykonawcę    Podwykonawców   wymaga    zaakceptowania    

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje Podwykonawcę tylko wtedy, gdy 



kwalifikacje i doświadczenie   Podwykonawcy   będzie   odpowiednie   do   zakresu   

prac   przewidzianych do podzlecenia. Zakres prac do podzlecenia nie może wykraczać 

poza zakres przewidziany w Ofercie Wykonawcy. 

11. Wykonawca odpowiada za działania Podwykonawców jak za własne. Wykonawca 

zapewnia, że Podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień Umowy. 

12.  Zamawiający    nie    odpowiada    za   jakiekolwiek    zobowiązania    Wykonawcy    

wobec Podwykonawców, jak również za zobowiązania Podwykonawców wobec osób 

trzecich. 

13. Wszelkie wnioski formułowane przez Wykonawcę dla Zamawiającego powinny 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie. 

14.  Wykonawca powinien zawsze działać jako sumienny doradca Zamawiającego, 

zgodnie z   przepisami   oraz   z   zasadami   postępowania   obowiązującymi   w   jego   

zawodzie. W szczególności, Wykonawca powinien powstrzymać się od wszelkich 

publicznych oświadczeń dotyczących Umowy, bez uzyskania wcześniejszej zgody 

Zamawiającego, jak również od angażowania się w jakąkolwiek działalność 

pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego wynikającymi 

z Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy których wykonuje Umowę, w tym 

Podwykonawcy, zobowiązani są wstrzymać się od wszelkich czynności i działań 

sprzecznych z interesem Zamawiającego. 

15. Jeżeli w opinii Wykonawcy, polecenie Zamawiającego, o którym mowa  

w §9 ust. 3 pkt a)wykracza poza zakres uprawnień wynikający z Umowy, Wykonawca  

w terminie 3  dni  od otrzymania takiego polecenia,  powiadomi pisemnie wraz  

z uzasadnieniem o tym fakcie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni od 

otrzymania powiadomienia Wykonawcy podejmie pisemną decyzję w sprawie, tj. 

potwierdzi, zmieni albo anuluje polecenie. Niepodjęcie w tym terminie decyzji przez 

Zamawiającego oznacza potwierdzenie wydanego wcześniej polecenia. 

 

§10 

Wynagrodzenie za dokumentację 

 

1. Wykonawca,   za   prawidłowe   wykonanie   całego   przedmiotu   umowy  jest   

uprawniony  do wynagrodzenia, zgodnie z Ofertą  Wykonawcy, w  wysokości:  

1) netto ……………………… złotych (słownie:………………………………………..)  

2) brutto ……………………...złotych (słownie:……………………………………….)  

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie ……………………… złotych. 

2. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego 

paragrafu, wyłącznie za wykonanie całego przedmiotu umowy, tj. wykonanie 

dokumentacji projektowych dla wszystkich przydomowych oczyszczalni ścieków  

o których mowa w wykazie nieruchomości.  

3. Jeżeli z przyczyn, o których mowa w §19 ust 1 pkt 3 niniejszej umowy, zajdą 

okoliczności uprawniające do zmiany zakresu przedmiotu umowy, poprzez 

zmniejszenie lub zwiększenie ilości przydomowych oczyszczalni, Wykonawca będzie 

uprawniony do wynagrodzenia wyłącznie za projekty wykonane na podstawie ceny 

jednostkowej za projekt, zgodnie z ofertą, na podstawie dołączonego do oferty 

Formularza Wyceny, będącego załącznikiem do SIWZ. 



4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w dwóch częściach: 

a) 50% wynagrodzenia po zgłoszeniu całości robót budowlanych w Starostwie 

Powiatowym w Janowie Lubelskim i przedłożeniu do siedziby Zamawiającego 

dokumentu potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa 

Powiatowego w Janowie Lubelskim, 

b) 50% wynagrodzenia po otrzymaniu przez Zamawiającego dokumentu o braku 

sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych, objętych niniejszą umową.  

5. Przez zatwierdzenie   dokumentacji przez organ, do którego zostało złożone 

zgłoszenie robót, rozumie się: 

a) Upływ 30 dniowego terminu od dnia złożenia zgłoszenia do właściwego organu, bez 

uwag i zastrzeżeń. 

b) Upływ 30 dniowego terminu od dnia uzupełnienia lub wyjaśnienia ostatniego  

z wezwań organu. 

c) Uzyskanie od organu, do którego złożono zgłoszenie uwag, oświadczenia o braku 

zastrzeżeń do dokumentacji. 

6. Wynagrodzenie   Wykonawcy   obejmuje   całość   kosztów   związanych    

z   realizacją  przedmiotu umowy. 

7. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazane w fakturze konto 

Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty doręczenia poprawnie wystawionej faktury 

VAT. Wykonawca ma prawo wystawić fakturę VAT po wystąpieniu zdarzeń 

uprawniających do wypłaty wynagrodzenia, zgodnie z §10 ust.4 pkt a) i b) niniejszej 

umowy. 

8. Za datę płatności strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. W przypadku opóźnienia zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy należą się od 

Zamawiającego odsetki ustawowe. 

10. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił ryzyko wynagrodzenia ryczałtowego w swojej 

ofercie oraz wszelkie koszty wynikające z wymagań określonych w Umowie na 

podstawie własnych kalkulacji i szacunków, a w szczególności koszty ekspertyz, 

warunków technicznych, opinii, uzgodnień, konsultacji niezbędnych do poprawnego 

opracowania przedmiotu zamówienia. W wynagrodzeniu tym  Wykonawca   

uwzględnił  także  koszty  narzuconych   przez  projektanta  w  projekcie   

i specyfikacjach technicznych uzgodnień i konsultacji. 

 

§11 

Zmiana wynagrodzenia 

 

1. W przypadku: 

1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania 

Umowy.  Zmianie ulegnie w drodze aneksu do niniejszej Umowy odpowiednia 

część (pozostała do zapłaty na dzień aneksu) wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, 



2) o którym mowa w § 19 ust. 1 pkt 3 Umowy zmianie może ulec odpowiednia 

(pozostała do zapłaty na dzień aneksu) część wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy. 

2. Cena umowna w okresie wykonania umowy nie podlega waloryzacji. 

3. W pozostałych przypadkach zmian przepisów prawa Wykonawca nie jest uprawniony 

do zmiany wynagrodzenia. 

4. Do zmiany wynagrodzenia § 19 stosuje się odpowiednio. 

 

§12 

Przedstawiciele Stron oraz adresy do komunikacji 

 

1. Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy sprawować będzie wyznaczona przez 

Zamawiającego osoba : ……………………………….. 

Tel: ……………………………………….. 

Adres email: ………………………………. 

2. Wykonawca wyznacza następującą osobę do kontaktu z Zamawiającym:  

Pan/Pani …………………………………………………………………. 

Tel: ……………………………………….. 

Adres email: ………………………………. 

3. Strony ustalają, iż obowiązującą formą porozumiewania się jest forma pisemna 

4. Strony uznają za właściwym do korespondencji listownej adresy wskazane w petitum 

umowy. 

5. Zmiana adresu email lub adresu do korespondencji listownej wymaga zawiadomienia 

drugiej strony w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności. 

6. Strony dopuszczają możliwość komunikacji e-mail.  

 

§13 

Zabezpieczenie oraz Ubezpieczenie 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca ustanowi na rzecz Zamawiającego 

zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 10 % 

wynagrodzenia brutto, określonego w §10 ust. 1 umowy, tj ………….. zł (słownie: 

………………………. zł). 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia i doręczenia dowodu 

jego ustanowienia Zamawiającemu przed zawarciem umowy. Zabezpieczenie 

wnoszone w pieniądzu (kaucję gwarancyjną), Wykonawca wpłaci przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w Banku Spółdzielczym Ziemi 

Kraśnickiej w Kraśniku /Oddział Modliborzyce nr rachunku: 

 47 8717 1123 2010 1000 2118 0035 z podaniem tytułu:  „zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, nr sprawy INW.271.1.1.2016”   

3. W  przypadku,  gdy  Wykonawca  zamierza  ustanowić zabezpieczenie,  o  którym  

mowa w postanowieniach   niniejszego   paragrafu,   w   formie   gwarancji   bankowej   

lub   gwarancji ubezpieczeniowej, musi ona spełniać następujące wymagania: być 

nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde żądanie oraz wystawiona odpowiednio 

przez bank lub przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ponadto przed ustanowieniem 



zabezpieczenia w formie tego rodzaju gwarancji, treść gwarancji musi zostać 

uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, ma na celu 

zagwarantowanie należytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, 

wynikających z niniejszej umowy, oraz służy do pokrycia wszelkich roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania przez Wykonawcę tych obowiązków, w tym roszczeń Zamawiającego  

z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady. 

5. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę w wysokości 70% wartości zabezpieczenia  

w terminie 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania 

przedmiotu Umowy, tj. po zatwierdzeniu dokumentacji przez organ do którego zostało 

złożone zgłoszenie robót, w rozumieniu o którym mowa w § 10 ust.4 niniejszej 

umowy lub po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jeśli zajdzie 

konieczność jej uzyskania. 

6. Zamawiający zwróci Wykonawcy pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia  

w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, o której mowa w § 16 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

7. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych 

mogących powstać w toku realizacji niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż  

100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

8. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia  

w całym okresie wykonywania Umowy, pod rygorem prawa Zamawiającego do 

odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

9. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytułu następstw błędów 

projektowych Wykonawcy również z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 7 

niniejszego paragrafu umowy. 

 

§14 

Kary umowne 

 

1. Strony zgodnie postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej  

w zakresie poniżej wskazanym. 

2. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi za: 

a) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,3% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy, za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

b) opóźnienie w usunięciu wad poszczególnych dokumentów stwierdzonych przy 

odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,3% wartości 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 10 ust. 1 umowy, liczonego od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, gdy 

Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada.  



d) Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy, gdy 

Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca. 

e) niedotrzymania obowiązków Wykonawcy o których mowa w § 9 ust.3 pkt e), g) i h) - 

w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 

umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

f) naruszenia zobowiązań określonych w § 9 ust.3 pkt a) ,b), d) i f) oraz §13 ust. 8  

w wysokości 0,08 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust 1 niniejszej 

umowy, za każde naruszenie. 

3. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karami umownymi za odstąpienie od 

umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający - w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1 umowy. Kara Wykonawcy 

nie należy  się w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn,  

o których mowa w § 17 ust 1 niniejszej umowy. 

4. W przypadku  poniesienia szkody przewyższającej wartość kary umownej oraz  

w innych przypadkach  niewykonania  lub  nienależytego wykonania  umowy,  Strony 

mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu 

cywilnego, w tym odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych. 

5. Każde ze zobowiązań określone w ust. 2 jest samodzielne i Zamawiający jest 

uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytułu zaistnienia każdego ze zdarzeń 

wskazanych w tym postanowieniu, zarówno wszystkich łącznie, jak i każdej z osobna. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnych mu kar umownych  

z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia, o którym mowa 

w § 13 Umowy, na co niniejszym Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§15 

Odstąpienie od umowy 

 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

2. Odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności i zostanie złożone drugiej stronie w terminie 30 dni 

od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności uprawniającej do 

odstąpienia.  

3. Zamawiający jest uprawniony, oprócz przypadków wskazanych w paragrafach 

poprzedzających, do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadku: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczął rzeczywistej realizacji Umowy w terminie 15 dni od 

daty jej zawarcia; 

b) gdy Wykonawca nie realizuje prac lub realizuje je z zagrożeniem, że nie wykona 

umowy w terminie,   mimo   uprzedniego   pisemnego  wezwania   go   przez  



Zamawiającego  do zaprzestania naruszenia umowy w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania wezwania, nie zastosuje się do wezwania; 

c) gdy Wykonawca naruszy umowę w sposób skutkujący niemożliwością złożenia przez 

Zamawiającego  środków  odwoławczych   przewidzianych   w  kodeksie   

postępowania administracyjnego lub ustawie o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi; 

d) dwukrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących tego 

samego elementu Umowy, stwierdzonych w protokole odbioru. 

4. Odstąpienie od umowy z przyczyn określonych w §15 ust. 3 pkt a) b) c) d) powinno 

być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności, złożone drugiej stronie w 

terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu okoliczności 

uprawniającej do odstąpienia od umowy. 

5. Strony zgodnie postanawiają że odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron 

odniesie skutek wyłącznie na przyszłość (ex nunc), co oznacza, że umowa pozostanie 

w mocy pomiędzy Stronami w zakresie świadczeń składających się na przedmiot 

umowy, prawidłowo wykonanych do chwili odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od 

Umowy (przez którąkolwiek ze stron) sporządzi zestawienie zawierające wykaz  

i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań projektowych wraz  

z zestawieniem wartości wykonanych opracowań projektowych według stanu na dzień 

odstąpienia i przedłoży je wraz z wykonaną częścią przedmiotu Umowy 

Zamawiającemu; 

2) W terminie 14 dni od daty przedłożenia zestawienia i wykonanej części Umowy,  

o których mowa w pkt  1, Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze 

stanem faktycznym i sporządzi szczegółowy protokół z inwentaryzacji części 

wykonanego przedmiotu Umowy oraz określi, które opracowania przejmuje  

i w oparciu o zestawienie, o którym mowa w pkt 1, a także  wycenę zawartą  

w Ofercie, ustali należne Wykonawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonane  

i przejęte opracowania. Protokół, o którym mowa powyżej, będzie stanowił podstawę 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

3) W przypadku odstąpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa  

w §15 ust. 6 pkt. 2 umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie  

w zakresie określonym w § 8 niniejszej umowy do wszystkich utworów 

wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia 

odstąpienia od Umowy, które zostaną przez Zamawiającego przejęte. 

 

§16 

Gwarancja i rękojmia 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i gwarancji jakości na dokumentację 

projektową będącą przedmiotem Umowy na okres 5 lat licząc od terminu,  

o którym mowa w § 5 niniejszej Umowy, a Wykonawca godzi się na takie rozszerzenie. 



2. W okresie gwarancji jakości Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój 

koszt wszelkich wad dokumentacji projektowej w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego (nie krótszy niż 7 dni). Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie 

przysługuje wynagrodzenie. 

3. Jeżeli poprawiona dokumentacja wymaga uzyskania nowych decyzji, uzgodnień- 

Wykonawca zobowiązuje się do współdziałania z Zamawiającym w tym zakresie. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych  

w okresie, o którym mowa w ust.  1 niniejszego paragrafu,   w terminie niezbędnym do 

ich usunięcia,  określonym na piśmie przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić 

usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

5. W przypadku rozbieżnych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakościowych 

wykonanej dokumentacji, Strony mogą zlecić wykonanie ekspertyzy niezależnemu 

ekspertowi. Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, której stanowiska nie 

potwierdzi ekspertyza. W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalą osoby, 

wspólnego, niezależnego eksperta, wówczas prawo wyboru eksperta przysługiwać 

będzie Zamawiającemu. 

6. Postanowienia ust. 1-5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dokumentacji 

powstałej w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego. 

 

§17 

Cesja wierzytelności 

 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść całości lub części 

swoich praw i obowiązków, wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią 

(przelew). 

2. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy występuje konsorcjum, wniosek do 

Zamawiającego o wyrażenie zgody na powyższe musi zostać złożony przez wszystkich 

członków konsorcjum. 

3. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z umowy na osobę 

trzecią, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy. 

 

§18 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

1) Wykonawca oświadcza, iż przedmiot zamówienia zostanie wykonany siłami własnymi  

lub 

2) Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcom zamierza powierzyć wykonanie 

następujących części zamówienia: ………….……………………………………….. 

2. Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawców 

………………………………………………………………………………………… 

                                                       (nazwy (firmy) podwykonawców)  

na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Umowa o podwykonawstwo musi być zawarta w formie pisemnej.  



4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia, zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy. 

5. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.  

6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy  

o podwykonawstwo, zgłasza pisemne zastrzeżenia gdy projekt umowy: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

7. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

9. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, 

zgłasza pisemny sprzeciw gdy umowa: 

1)  nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 5. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo,  

w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi  

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo,  

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego 

oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako  niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 

dłuższy niż określony w ust. 5, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa 

go do doprowadzenia do zmiany tej mowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

13. Przepisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

14. Postanowienia dotyczące umów z Podwykonawcami odnoszą się w sposób 

analogiczny do umów zawieranych z dalszymi podwykonawcami. 



15. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów 

prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za 

własne. 

16.  Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie art. 26 ust. 2 b 

ustawy Pzp, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie 

ponosi winy. 

 

§19 

Zmiana umowy 

 

1. Strony przewidują możliwość dokonania w Umowie następujących zmian: 

1) skrócenia albo wydłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku 

zaistnienia okoliczności wskazanej w § 7 niniejszej umowy  oraz w pkt 3 niniejszego 

paragrafu; 

2) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu okoliczności 

określonych w § 13; 

3) zmniejszenie lub zwiększenie zakresu przedmiotu Umowy, wynikające z: 

a) wynikłych    okoliczności    formalno-prawnych    uniemożliwiających    wykonanie 

inwestycji    (np.    brak   możliwości    pozyskania   prawa    na   dysponowanie 

nieruchomością przez wzgląd na nierozstrzygnięte postępowanie spadkowe, lub brak 

kontaktu z właścicielem nieruchomości), 

b) brak możliwości wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z powodu braku 

miejsca na terenie nieruchomości na zlokalizowanie obiektu, 

c) brak możliwości wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków z powodu złych 

wyników opinii geologicznej, mimo przeanalizowania wielu dostępnych technologii, 

d) rezygnacja właściciela nieruchomości, wynikła między innymi z braku akceptacji 

zaproponowanych   na  podstawie  warunków  lokalnych   i  opinii  geologicznej 

rozwiązań technologicznych przydomowej oczyszczalni ścieków jak również innych 

okoliczności  zależnych  do  właściciela  nieruchomości  na  której  ma  zostać 

wykonana inwestycja, 

e) ostatecznej weryfikacji wykazu nieruchomości. 

2. Ewentualne zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1, zostaną dokonane w formie 

Aneksu do Umowy. 

3.  Ponadto   Zamawiający   ma   prawo  jednostronnie   zobowiązać   Wykonawcę   do   

dokonania następujących zmian w przedmiocie Umowy (Polecenie Zmiany): 

1) wykonać zamienne opracowania projektowe w ramach Umowy. 

4. Przed    wydaniem    Polecenia    Zmiany    Zamawiający    może    zobowiązać    

Wykonawcę do przedłożenia w określonym terminie stanowiska w zakresie: 

1) uzasadnienia dokonania zmiany; 

2) opisu działań, czynności i opracowań niezbędnych do realizacji elementów 

przedmiotu Umowy objętych Poleceniem Zmiany; 

5. Zamawiający, po ewentualnym otrzymaniu od Wykonawcy stanowiska w zakresie 

Polecenia Zmiany, jest uprawniony do wydania Polecenia Zmiany. 



6. O zmianach teleadresowych Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiającego. Takie 

zmiany nie wymagają sporządzenia Aneksu do Umowy. 

7. Strony dopuszczają możliwość zmiany na etapie realizacji Umowy podmiotów 

trzecich, o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, za 

pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowiązany jest wykazać 

spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany  na  etapie  

postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  dotychczasowy 

Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy. 

 

§20 

Informacje wrażliwe 

 

1. Wszystkie    informacje    i    dokumenty    uzyskane    przez    Wykonawcę     

w    związku z wykonywaniem Umowy będą traktowane jako wrażliwe. Wykonawcę 

zobowiązuje się do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. 

Wykonawca jest zobowiązany do kontroli przestrzegania zobowiązania do 

zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez 

Wykonawcę. 

2. Do informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza się: 

1) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych; 

2) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed 

zawarciem niniejszej Umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów 

zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako zastrzeżone lub poufne 

bądź tajne lub ściśle tajne; 

3) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla 

innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych 

przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone, tajne lub ściśle 

tajne; 

3. Zastrzeżenie tajemnicy, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, których 

ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi 

orzeczeniami sądu lub organu władzy publicznej. 

4. Wykonawca    zapewni    bezpieczne    przechowywanie    kopii    wszystkich    

materiałów i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów Zamawiającemu 

niezwłocznie po zakończeniu trwania Umowy. 

5. Informacje, które nie stanowią informacji wrażliwych w rozumieniu niniejszej 

Umowy mogą być ujawniane publicznie jedynie za wyrażoną wprost zgodą 

Zamawiającego i w sposób określony przez Zamawiającego. 

 

§21 

Postanowienia końcowe 

 

1. W okresie trwania Umowy, a następnie w ciągu 5 lat po jej ukończeniu, po otrzymaniu 

zawiadomienia  z  wyprzedzeniem   7  - dniowym,  Wykonawca  zobowiązuje  się  

zapewnić Zamawiającemu lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi 



nieograniczony dostęp do wszelkich danych i dokumentów potrzebnych do kontroli 

realizacji Umowy. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą 

rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden 

egzemplarz dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

4. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki: 

a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

b) Oferta przetargowa Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

KONTRASYGNATA 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do umowy 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY 

(DALSZEGO PODWYKONAWCY) 

 

Dotyczy zadania :  Wykonanie dokumentacji projektowej przydomowych oczyszczalni 

ścieków na terenie miejscowości Gminy Modliborzyce. 

 

 Ja niżej podpisany, będący należycie umocowany do reprezentowania podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) 

 

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

(nazwa podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy) 

Niniejszym oświadczam(y), że: 

1. Wszelkie roszczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o wynagrodzenie  

z umowy zawartej dnia ……………………. Nr  …………………. 

z ………………………………………………………………………………………..                   

                                                             (nazwa Wykonawcy) 

wymagalne w całości/części
6
 do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zostały 

zaspokojone przez Wykonawcę w pełnej wysokości. 

2. Do dnia złożenia niniejszego oświadczenia zafakturowano kwotę ..............................zł 

brutto słownie: ………………………………………………………................................. zł 

i stanowi ona bieżące rozliczenie wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy) przysługującego na podstawie umowy wskazanej w pkt. 1. 

3. Między Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, 

który skutkuje lub może skutkować powstaniem lub zmianą roszczeń Podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) wobec Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia.  

 

……………., dn. _ _._ _._ _ _ _r.                 …….…..................................................... 

                                                                                    Podpis osób uprawnionych do składania   

                                                                                  świadczeń woli w imieniu Podwykonawcy   

                                                                                               oraz pieczątka / pieczątki 

                                                 
6
 Niepotrzebne skreślić 


