
UMOWA    
 

zawarta w dniu ........................................................2013 r. w Wodzisławiu Śląskim pomiędzy: 

 

   Miastem Wodzisław Śląski  
 

zwanym w dalszym ciągu Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa  

     I Zastępca Prezydenta                   – Dariusz Szymczak 

 

a  ….......................................................................................................................................... 

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

NIP ….......................... 

REGON …................................ 
zwanym w dalszym ciągu Projektantem  

 

   Na podstawie art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. Nr 113 poz.759 z 2010 r.) została zawarta umowa o następującej treści  
        

§ 1 

Zamawiający zleca a Projektant zobowiązuje się wykonać projekt  budowlany                              

i wykonawczy dla następujących zadań inwestycyjnych: 
a) Budowa oświetlenia drogowego ulicy łącznika ulic Topolowej i Brackiej (zakres: około 

250 mb sieci oraz 3 słupy z oprawami), 

b)Budowa oświetlenia ulicznego ulicy bocznej Karkoszka (zakres: około 300 mb sieci oraz 4 

słupy z oprawami), 

c)Budowa oświetlenia ulicznego ulicy bocznej Skrzyszowskiej (zakres: około 550 mb sieci 

oraz 6 słupów z oprawami), 

d)Rozbudowa oświetlenia ulicznego ulicy bocznej Czarneckiego (zakres: dobudowa 4 słupów 

oraz około 200 mb sieci). 

 

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje opracowanie projektu budowlanego                    

i wykonawczego  zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w zakresie : 

-  budowy oświetleń ulicznych 

- opracowania specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót 

- wykonania przedmiaru robót  

- wykonania kosztorysu inwestorskiego. 

   

§ 2 

 

Projektant zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji            

w  czterech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej. 

 

§ 3 

 

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

przez strony niniejszej Umowy. 

2. Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustala się na okres 2,5 miesiąca po uzyskaniu 

prawomocnej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

3.Wykonana dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot opracowania winna być 



zaopatrzona w pisemne oświadczenie Projektanta, iż jest wykonana zgodnie z umową, 

obowiązującymi przepisami, normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć.                   

 

§ 4 

 

1. Wynagrodzenie przysługujące Projektantowi za wykonanie przedmiotu zamówienia 

określonego w § 1 umowy strony ustalają w formie ryczałtu na kwotę:     

 

dla zadania a): 

- netto …................ zł  

- VAT:  ….............. zł.  

- brutto: …...............zł. 

słownie brutto: …............................................ zł 00/100. 

 

dla zadania b): 

- netto …................ zł  

- VAT:  ….............. zł.  

- brutto: …...............zł. 

słownie brutto: …............................................ zł 00/100. 

 

dla zadania c): 

- netto …................ zł  

- VAT:  ….............. zł.  

- brutto: …...............zł. 

słownie brutto: …............................................ zł 00/100. 

 

dla zadania d) : 

- netto …................ zł  

- VAT:  ….............. zł.  

- brutto: …...............zł. 

słownie brutto: …............................................ zł 00/100. 

 

2. W przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług kwota zostanie zmieniona     

zgodnie ze zmianą stawki VAT (różnica pomiędzy stawką obowiązującą i zmienioną). 

3.Za wykonany przedmiot umowy Projektant wystawi fakturę, natomiast Zamawiający 

dokona jej zapłaty w terminie 30 dni, licząc od dnia jej otrzymania, przelewem na konto 

Projektanta. 

4.Za termin zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5.Środki finansowe: dział 900 rozdział 90015 § 6050 (środki Rady Dzielnicy). 

 

§ 5 

 

1. Projektant zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych : 

- za zwłokę w wykonaniu opracowania w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki, licząc od dnia umownego terminu jego dostarczenia, 

- za zwłokę w usunięciu wad w wykonanym  opracowaniu w wysokości 0,2% wynagrodzenia 

umownego, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, licząc od ustalonego przez strony 

terminu do ich usunięcia, 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn za, które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności                                          

     w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, 



2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach przerwać wykonanie umowy 

rozliczając zakres wykonanych przez Projektanta prac proporcjonalnie do określonej 

niniejszą umową ceny usługi. 

 

§ 6 

 

1. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy z ramienia Zamawiającego 

sprawować będzie: Janina Mrozek. 

2. Ze strony Projektanta odpowiedzialnym za prawidłowy przebieg prac będzie: 

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

 

§ 7 

 

Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Projektanta z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne prac projektowych i w związku z tym postanawiają, że termin rękojmi za wady 

kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie prac projektowych, których dotyczy 

niniejsza umowa.     

 

§ 8 

 

Projektant nie może powierzyć wykonania zamówienia wynikającego z niniejszej umowy 

innemu podmiotowi. 

 

§ 9 

 

1. Zmiany postanowień niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej          

w postaci aneksu. 

2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają 

rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego  dla siedziby Zamawiającego. 
 

 

§ 10 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego. 
 

§ 11 

 

Niniejszą Umowę  sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach po dwa  

egzemplarze  dla tut. Urzędu oraz 1 egz. dla wykonawcy . 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:     PROJEKTANT: 
 

 


