
U M O W A    Nr ……../TI/2014 
NA  WYKONANIE  PRAC  PROJEKTOWYCH 

 
zawarta w dniu  ……………………….2014r.  w Białej Podlaskiej                                                                     
pomiędzy:    
 

Spółką Bialskie Wodociągi i Kanalizacja "Wod-Kan" Sp. z o.o. ul. Narutowicza 35a 
z siedzibą w Białej Podlaskiej, reprezentowaną przez : 
1.Zygmunt Król - Prezes 
zwaną dalej ZAMAWIAJ ĄCYM ,                                                                                                   
a                                                                                                                                                           
 

 
 
zwaną/nym  dalej WYKONAWC Ą , o następującej treści : 
 
 
      § 1 
 
1.ZAMAWIAJ ĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania opracowanie   
   Koncepcji  docelowego uzbrojenia w sieci-wodociągową i kanalizacji ścieków  
   bytowych  na terenach położonych pomiędzy  ul. .……………….……….……………..   
   ……………………………………………………………………………………………… 
   w Białej Podlaskiej (Koncepcja rozwiązań lokalizacyjnych i wysokościowych wraz z  
   doborem średnic),  zgodnie z warunkami  wydanymi przez BWiK „WOD-KAN”.   
2.W zakres opracowania wchodzi : 

1) Koncepcja  w skali  1:1000 - szczegółowa                          2 egz.   
2) Koncepcja  w skali  1:5000 - schemat                                 2 egz.   
3) wersja elektroniczna  na płycie CD-R w 1egz.,  tj. Kocepcja  (Microsoft Office 

Word 2003–część opisowa, pdf, dwg–część graficzna).   
3. Wykonawca działając w imieniu i z połnomocnictwa Zamawiającego zobowiązuje się 

do uzyskania na własny koszt wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń 
rozwiązań  projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 

4. Wykonawca dołączy do protokołu zdawczo-odbiorczego opracowania  oświadczenie, że 
Koncepcja  wykonana jest  zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami, wytycznymi i że została ona wykonana w stanie kompletnym z 
punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 
      § 2 
 
WYKONAWCA  zobowi ązuje się do :  
1. Wykonania prac określonych umową w terminie do dnia  ………………………2014r. 
2. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
     obowiązującymi przepisami oraz normami.  
3. Przekazania wykonanej koncepcji, stanowiącej przedmiot umowy  w 2 egz.  
4.Poniesienia kosztów: wszelkich prac, opłat administracyjnych, materiałów do  
    projektowania, m.in.-aktualna mapa w skali 1: 5000, dodatkowe pomiary  niwelety  
    terenu, wypisów, itp. oraz ustaleń i  uzgodnień koniecznych do prawidłowego  
    wykonania  koncepcji  w zakresie jak w § 1.  
5. Przedłożenia wstępnej wersji koncepcji i uzgodnienia jej z Zamawiającym w terminie  
    21 dni od daty podpisania umowy.   



 
ZAMAWIAJ ĄCY zobowiązuje się do : 
1. Udostępnienia danych technicznych niezbędnych do projektowania. 
2. Uzgodnień roboczych z projektantem w zakresie rozwiązań technicznych    
    opracowywanej koncepcji. 
3. Przekazania 1 kpl. map  w skali 1:1000. 
 

§ 3 
 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zapoznania się z jakością i zaawansowaniem 
prac wykonywanej koncepcji  w każdym czasie i niezwłocznego zgłoszenia  
ewentualnych  nieprawidłowości  wyrażonych  w  formie  pisemnej. 
 

§ 4 
 

1. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie dwóch tygodni od daty 
zgłoszenia do odbioru. 

2. Koncepcję  wymienioną w § 1 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz   
z  oświadczeniem  o  jej  kompletności  i  poprawności. 

3. Miejscem przekazania koncepcji będzie siedziba Zamawiającego. Dokumentem 
potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez Zamawiającego wykonanej koncepcji będzie 
protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez zdającego ze strony Wykonawcy 
i  przyjmuj ącego  ze  strony  Zamawiającego. 

4. Ewentualne wady koncepcji Zamawiający powinien reklamować niezwłocznie po ich 
ujawnieniu i ma prawo żądać bezpłatnego ich usunięcia w terminie 14 dni albo innym 
uzgodnionym przez strony. 

Wraz z przekazaniem koncepcji Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie 
prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi we wszystkich polach eksploatacji  określonych 
ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz. U. z 2006 r. 
Nr.90, poz. 631 z późn. zm.). 

 

      § 5 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie umowne   
    w wysokości …………….. zł. netto. (słownie złotych: ……………………. ) + VAT. 
    W kwocie umownej zawarte są wszystkie pozostałe  koszty opracowania koncepcji  
    inne  niż określone w § 2 niniejszej umowy.  
2. Należność  za wykonany  przedmiot umowy Zamawiający ureguluje  przelewem 
    w  terminie  14 dni  od  daty  otrzymania  rachunku  po  przyjęciu  koncepcji.  
     
 

§ 6 
 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 10 % kwoty brutto za odstąpienie od umowy   
   i  0,1 % kwoty brutto za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie umowy lub 
   zwłokę w dostarczeniu koncepcji  wolnej od wad, jeżeli  była ona wykonana wadliwie  
   albo  zwłokę w usunięciu wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
 



 
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy 10 % kwoty brutto za odstąpienie od umowy  
   i  0,1 % kwoty brutto za każdy dzień zwłoki za nieterminowe wykonanie umowy 
   w zakresie niedotrzymania terminu odbioru koncepcji-§ 4 ust.1. 
 

§ 7 
 

Wykonawca może żądać zmiany umowy w zakresie terminu, a także wynagrodzenia 
jeżeli: 
  a/ Zamawiający zmieni w  istotny  sposób przedmiot umowy lub go  rozszerzy, 
  b/ w trakcie wykonywania umowy zmienią się warunki projektowania (z powodu   
      zmiany przepisów, norm) mające znaczący wpływ na realizację umowy.  
     

§ 8 
 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, za  pomocą  których zobowiązanie 
wykonuje,  jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne 
działanie lub zaniechanie. 
 

§ 9 
 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, wyłącznie za zgodą obu stron, 
 pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 
 

§ 11 
 
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 
Sądowi Powszechnemu właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
 
Umowa spisana została w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa 
otrzymuje Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 
WYKONAWCA :                                                           ZAMAWIAJĄCY : 


