
UMOWA  NR ……………….. 
 

 

Zawarta w dniu ……………. r. w Suszcu pomiędzy  

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.,  

ul. Ogrodowa 2, 43-267 Suszec 

NIP: 638-15-20-566,  Regon: 276303844,  

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000066156 

reprezentowaną przez : 

mgr inż. Mieczysława Malcharka – Prezesa Zarządu 

zwaną w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, 

a firmą …………………………………………………..  

………………………………………………………….. 

zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: ……………………. 

NIP: …………………, Regon: ………………………….., 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy „WYKONAWCĄ”, 

o następującej treści: 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zgodnie z § 6  Regulaminu udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty 

130.000 złotych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 5/20 Zarządu Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia 2020 r. zwanym dalej 

Regulaminem, ZAMAWIAJĄCY powierza, a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania 

zamówienia pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie właściwych decyzji 

administracyjnych i innych uzgodnień, postanowień i opinii wymaganych zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa i niezbędnych do realizacji inwestycji pn.: Budowa 
sieci kanalizacji sanitarnej – rurociąg tłoczny wraz z pompownią ścieków w rejonie  

ul. Piaskowej w Suszcu”. w zakresie i na warunkach określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia (zał. nr 1), mapie przedstawiającej zakres projektu (zał. nr 2), ofercie 

WYKONAWCY (zał. nr 3) i niniejszej umowie. 

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonania usługi zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, obowiązującymi przepisami i normami. 

 

§ 2 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy  

tj. ……………….. 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy i protokolarnego bezusterkowego 

odbioru końcowego robót nastąpi do 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, przy czym: 

a) wymagany termin wykonania koncepcji do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

b) wykonanie dokumentacji projektowej oraz skuteczne złożenie (potwierdzone przez 

organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę) wniosku o uzyskanie decyzji 

zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę, w terminie do 

9 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

c) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę w terminie do 12 miesięcy od 

dnia podpisania umowy. 

 



§ 3 

PRZEDSTAWICIELE  STRON 

1.      Za koordynację działań ze strony: 

a)      Zamawiającego -  odpowiedzialna/y jest Pan Mateusz Szopa 

b)     Wykonawcy  - odpowiedzialna/y jest ……………………. 

2.      W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji zamówienia strony zobowiązują się 

działać niezwłocznie, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa i ustalonych 

zwyczajów. 

 

§ 4 

PODWYKONAWCY / PODMIOTY TRZECIE 

1. WYKONAWCA zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy innej osobie 

(podwykonawcy) zgodnie z ofertą tj.: 

a) wykonanie: ………………………………………..,  

b) wykonanie: ………………………………………..,  

c) wykonanie: ………………………………………..,  

2. WYKONAWCA i podwykonawca niniejszego zamówienia muszą zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi wymienione w pkt. 1 niniejszego 

paragrafu. WYKONAWCA jest obowiązany w trakcie realizacji zamówienia do 

przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU tej umowy. 

3. ZAMAWIAJĄCY w terminie 7 dni zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo. 

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi wymienione w pkt. 1 niniejszego 

paragrafu, w terminie określonym w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. WYKONAWCA niniejszego zamówienia przedkłada zamawiającemu poświadczoną  

za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są usługi wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. W przypadku, gdy WYKONAWCA będzie zamierzał zawrzeć z podwykonawcą aneks do 

zawartej pomiędzy nimi umowy, a zmiana pierwotnej umowy będzie dotyczyć 

wynagrodzenia podwykonawcy, WYKONAWCA zobowiązany jest do uprzedniego 

okazania projektu aneksu ZAMAWIAJĄCEMU. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec treści aneksu w terminie 7 dni od dnia otrzymania jego 

projektu. 

7. WYKONAWCA zobowiązany jest do przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU przed 

wystawieniem faktury końcowej oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należytego 

wynagrodzenia.  

8. Za działanie lub zaniechanie podwykonawcy/ów WYKONAWCA będzie odpowiadał jak 

za swoje własne. 

9. Jeżeli ZAMAWIAJĄCY zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz 

podwykonawcy/ów, to o kwotę, którą zapłaci podwykonawcy/om, pomniejszy zapłatę 

należną WYKONAWCY. Podstawą do wystawienia faktury przez WYKONAWCĘ za 

wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszej umowie, będzie 

dostarczone przez WYKONAWCĘ oświadczenie podwykonawcy/ów potwierdzające 

prawidłowe rozliczenie się WYKONAWCY z podwykonawcą/ami. 

10. WYKONAWCA nie może powierzyć podwykonawcom realizacji innych części 

przedmiotu umowy niż określonych w pkt. 1. 

11. Zamawiający nie dopuszcza zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym 

Podwykonawcą.  



12. Zmiana podwykonawcy, o których mowa w pkt. 1, może nastąpić wyłącznie za zgodą  

ZAMAWIAJĄCEGO na zasadach określonych w art. 6471 kc., na umotywowany pisemny 

wniosek WYKONAWCY, w którym WYKONAWCA wykaże konieczność takiej zmiany. 

 

§ 5 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy ustala się wynagrodzenie 

ryczałtowe - art. 632 § 1 K.C., zwane dalej wynagrodzeniem, w kwocie netto: 

………………………. zł, słownie: …………………………………………, tj. brutto: 

………………. zł, słownie………………………………….. zgodnie z ofertą. 

2. Do kwoty netto doliczono stawkę podatku od towarów i usług VAT aktualną na dzień 

wystawienia faktury. 

3. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość częściowego fakturowania, określonego w 

następujący sposób:  

a) za wykonanie koncepcji - 20% wynagrodzenia umownego za opracowanie 

dokumentacji projektowej, 

b) za opracowanie projektu budowalnego wielobranżowego oraz projektu 

technicznego, a także skuteczne złożenie kompletnego wniosku o wydanie 

pozwolenia na budowę dla całego zadania we właściwym organie 

administracyjnym architektoniczno-budowlanym - 50% wynagrodzenia 

umownego za opracowanie dokumentacji projektowej, 

c) za przekazanie Zamawiającemu zatwierdzonych przez Zamawiającego kompletu 

dokumentacji projektowej, w tym projektu wykonawczego, STWiORB, 

przedmiarów i kosztorysów inwestorskich oraz innych dokumentów 

przewidzianych niniejszą umową, a także uzyskanie prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę - 30 % wynagrodzenia umownego za opracowanie 

dokumentacji projektowej. 

4. Faktury wystawione przez WYKONAWCĘ płatne będą w terminie 30 dni od daty 

otrzymania faktury przez ZAMAWIAJĄCEGO w formie przelewu na rachunek 

WYKONAWCY wskazany na fakturze. Datą zapłaty jest data obciążenia konta 

ZAMAWIAJĄCEGO. 

5. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, iż cesje praw wynikających z umowy nie mogą być 

zrealizowane bez jego zgody.  

 

§ 6 

GWARANCJA I RĘKOJMIA 

1. Odpowiedzialność WYKONAWCY z tytułu rękojmi za ewentualne wady przedmiotu 

umowy skończy się wraz z upływem terminu wygaśnięcia odpowiedzialności ostatniego 

wykonawcy robót budowlanych z tytułu rękojmi za wady obiektów i robót wykonywanych 

na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.  

2. ZAMAWIAJĄCY, który otrzymał wadliwą dokumentację projektową lub jej część 

wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem WYKONAWCY, będzie żądał 

bezpłatnego usunięcia wad w wyznaczonym terminie, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów, przy czym jeżeli: 

a) jeżeli wada uniemożliwia kontynuację wykonywanych robót budowlanych – w terminie 

5 dni od daty ujawnienia, 

b) w pozostałych przypadkach – w terminie uzgodnionym w protokole ustalającym 

istnienie wad, spisanym przy udziale obu stron. 



3. Zgłoszenie wady z tytułu rękojmi przez ZAMAWIAJĄCEGO będzie następowało 

niezwłocznie po jej wykryciu, pisemnie lub mailowo. 

4. Usunięcie wad z tytułu gwarancji powinno być: 

a) potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez projektanta sprawującego nadzór 

autorski, jeżeli wada została ujawniona w czasie wykonywania robót budowlanych, 

b)  stwierdzone protokolarnie z udziałem obu stron, jeżeli wada została ujawniona w 

okresie użytkowania. 

5. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady pracy 

projektowej, jeżeli wykaże, że wada powstała wskutek wykonywania robót według 

wskazówek Zamawiającego, które zakwestionował i uprzedził Zamawiającego na piśmie 

o przewidywanych skutkach zastosowania tych wskazówek.  

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne w niżej określonych 

wysokościach, w następujących przypadkach: 

a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 pkt 1, 

b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przez ZAMAWIAJĄCEGO przy 

odbiorze lub w ramach rękojmi i gwarancji za wady w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §8 pkt 1, za każdy dzień opóźnienia licząc 

od następnego dnia po upływie terminu określonego przez ZAMAWIAJĄCEGO do 

usunięcia wad, 

c) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność WYKONAWCA - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 8 pkt 1. 

2. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

jeżeli wysokość szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary. 

3. WYKONAWCA wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 

 

§ 8 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

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

nie leży w interesie publicznym lub też okoliczności prawnej, ekonomicznej czy technicznej 

skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją 

warunków zamówienia, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. 

2. W przypadku, o którym mowa w pkt. 1, WYKONAWCA może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 9 

PRAWA AUTORSKIE  
1. W ramach wynagrodzenia określonego za wykonanie dokumentacji projektowej, o której 

mowa w § 1, z chwilą przekazania ZAMAWIAJĄCEMU poszczególnych części 

dokumentacji projektowej WYKONAWCA przenosi na ZAMAWIAJĄCEGO w całości 

autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji i wyraża zgodę na ich wykorzystanie w 

zakresie wszystkich pól eksploatacji, w szczególności wymienionych w § 7 ust. 2. 



2. Prawa nabyte zgodnie z pkt.1 uprawniają ZAMAWIAJĄCEGO do korzystania, używania 

i rozpowszechniania dokumentacji projektowej oraz jej elementów we wszystkich 

formach, w dowolnej ilości egzemplarzy, w całości lub części. WYKONAWCA zezwala 

ZAMAWIAJĄCEMU na wykonywanie wszelkich praw zależnych do dokumentacji 

projektowej, w tym na jej przerabianie, adaptację oraz na wyrażanie zgody na jej 

przerabianie i adaptacje (także przez osoby trzecie działające na zlecenie 

ZAMAWIAJĄCEGO), a także zezwala ZAMAWIAJĄCEMU na przeniesienie nabytych 

praw majątkowych na osoby trzecie. Przeniesienie praw autorskich obejmuje w 

szczególności następujące pola eksploatacji: 

- utrwalanie dokumentacji lub jej części we wszelkiej postaci, 

- zwielokrotnianie dokumentacji lub jej części za pomocą wszelkich technik w dowolnej 

ilości egzemplarzy we wszelkich formatach i dowolnych nakładach, w szczególności za 

pomocą wszelkich znanych technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, 

drukowania, zwielokrotniania wszelką techniką wizyjną i komputerową, techniką zapisu 

magnetycznego lub techniką cyfrową w dowolnym formacie, 

- wprowadzanie dokumentacji lub jej części oraz jej zwielokrotnionych nośników do 

obrotu, 

- wprowadzanie dokumentacji lub jej części do pamięci komputera, 

- wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celach promocji inwestycji; 

- wykorzystanie dokumentacji lub jej części w celu pozyskiwania dostępnych form pomocy 

finansowej dla realizacji inwestycji,  

- wykorzystania dokumentacji lub jej części przy prowadzeniu wszelkich postępowań 

o udzielenie zamówień publicznych związanych z realizacją inwestycji przez 

Zamawiającego; 

- wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach; 

- realizacji na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych, w tym zlecania 

realizacji robót budowlanych przez osoby trzecie; 

- wykorzystania dokumentacji projektowej i opracowań wykonanych na podstawie 

niniejszej umowy przez inne upoważnione osoby wykonujących inną dokumentację 

projektową i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku: 

• przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków i obiektów 

budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany decyzji co do 

budowy budynków, budowli i innych obiektów budowlanych przez 

ZAMAWIAJĄCEGO na terenie dla którego była opracowana dokumentacja 

projektowa; 

• przeniesienia przez ZAMAWIAJĄCEGO na inną osobę praw majątkowych do 

dokumentacji wykonanej na podstawie niniejszej umowy. 

3. W przypadku wykonywania przez WYKONAWCĘ prac projektowych z udziałem osób 

trzecich, którym przysługują do nich lub ich części majątkowe prawa autorskie, 

WYKONAWCA zobowiązany jest do nabycia od uprawnionych majątkowych praw 

autorskich celem ich dalszego przeniesienia na ZAMAWIAJĄCEGO w zakresie 

wymaganym Umową. 

4. WYKONAWCA ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z 

tytułu naruszenia przez niego praw autorskich, które powinny być przeniesione na 

ZAMAWIAJĄCEGO w związku z realizacją niniejszej Umowy. 
 

 

 

 



§ 10 

ZMIANY W UMOWIE 

Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu do umowy pod rygorem 

nieważności.  

 

§ 11 

INNE POSTANOWIENIA UMOWY 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć 

będą przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Budowlane wraz z aktami 

wykonawczymi oraz Regulamin udzielania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. zamówień sektorowych o wartości szacunkowej nie przekraczającej 

kwoty 130.000 złotych, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr 5/20 Zarządu 

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Suszcu z dnia 31 grudnia  

2020 r.  

2. Ewentualne spory, powstałe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddają 

rozstrzygnięciu przez Sąd Gospodarczy w Rybniku. 

 

§ 12 

RODO 

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przewarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej „RODO”), Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z  o. o. w Suszcu 

niniejszym informuje, że: 

a) administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

z siedzibą w Suszcu (43-267) przy ul. Ogrodowej 2, wpisane do rejestru przedsiębiorców 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066156 (dalej jako „PGK Sp. z 

o. o.), 

b) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można skontaktować się 

pod adresem pocztowym: 43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 2, adresem e-mailowym: 

kontakt@pgksuszec.pl oraz pod numerem telefonu: 32 212 42 14, 

c) dane osobowe firmy (nazwa). przetwarzane będą przez PGK Sp. z o. o. w celu zawarcia  

i prawidłowej realizacji umowy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. 

b RODO), wykonywania przez PGK Sp. z o. o. obowiązków wynikających z przepisów 

prawa, w szczególności Prawa Zamówień Publicznych oraz w zakresie przepisów 

podatkowych, księgowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ochrony praw PGK Sp. z o. o. 

wynikających z umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

d) dane osobowe firmy (nazwa)  mogą być przekazywane do podmiotów współpracujących 

z PGK Sp. z o. o. w zakresie świadczonych na rzecz PGK Sp. z o. o. usług (np. 

podwykonawcy), 

e) PGK Sp. z o. o. będzie przechowywało dane firmy (nazwa) przez czas trwania umowy 

oraz  

po jej ustaniu do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz  

na potrzeby sprawozdawczości, 

f) firma (nazwa). ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony 

danych osobowych, 



g) podanie przez firmę (nazwa) danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do 

zawarcia i wykonania umowy. 

§ 13 

LICZBA EGZEMPLARZY UMOWY 

Umowa została sporządzona w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  

ze stron, każdy na prawach oryginału. 

 

§ 14 

ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 

Integralną częścią niniejszej umowy jest: 

- Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 1, 

- Mapa poglądowa przebiegu rurociągów tłocznych – zał. nr 2, 

- Oferta WYKONAWCY – zał. nr 3. 

 

 

                ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 


