
Załącznik 3 

(projekt) 

UMOWA 
ROŚKZE.611.1.2022 

zawarta w dniu …………… 2022 r. w Koronowie  

 

pomiędzy: 

Gminą Koronowo reprezentowaną przez: 

Burmistrza Koronowa Patryka Mikołajewskiego 

z kontrasygnatą Skarbnika Gminy Koronowo – Alicji Tymek 

adres do korespondencji:  

Urząd Miejski w Koronowie, ul. Pl. Zwycięstwa 1, 86-010 Koronowo 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy 

oraz że ich umocowania nie wygasły, ani nie zostały ograniczone.  

§1 

1.1.Zamawiający powierza, a Wykonawca podejmuje się wykonania dokumentacji pt.: 

„Wykonanie przeglądu obszaru i granic aglomeracji Koronowo”, 

wyznaczonej uchwałą Nr XXXIII/268/20 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 23 grudnia 

2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Koronowo wraz ze 

sporządzeniem raportu z tego przeglądu  do 30 września 2022 r.  

1.2.Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje i zobowiązuje się do wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, najwyższą starannością oraz 

obowiązującymi w momencie wykonania przedmiotu umowy przepisami prawa. 

§2 

2.1. Zamawiający dostarczy dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy do dnia  

……………….. r. zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część umowy. 

2.2. Zamawiający udostępni także inne dokumenty i dane niezbędne do wykonania  przedmiotu 

umowy, których brak wyłoni się w czasie wykonania przedmiotu umowy. 

2.3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji 

i dokumentów uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem przedmiotu 

umowy. 

2.4. W ramach realizacji zamówienia do Wykonawcy należy przygotowanie wszelkich 

dokumentów, w tym również wniosków i pism do poszczególnych organów.  

§3 

3.1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia    ……………………. 

3.2. W przypadku uniemożliwienia rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej 

wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, termin wykonania 

dokumentacji ulega przesunięciu o okres wynikający z przerw lub opóźnienia 

rozpoczęcia prac. Okres przesunięcia terminu zostaje ustalony przez strony na piśmie. 

3.3. Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym będzie uczestniczył w procesie 

uzgodnienia dokumentacji w organach administracji państwowej.  

 



§4 

4.1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację stanowiącą przedmiot umowy    

 1) w wersji papierowej – w 5 egzemplarzach, 

 2) w wersji elektronicznej, w postaci pliku edytora tekstu, np. MS Word, na powszechnie 

używanych nośnikach danych (płyta CD/DVD/pendrive) – w 5 egzemplarzach. 

 Dokumenty w wersji papierowej oraz elektronicznej muszą być identyczne. 

4.2. Z przekazania dokumentacji sporządza się protokół zdawczo – odbiorczy. 

4.3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 5.1. i 5.2., Wykonawca przeniesie 

na Zamawiającego nieograniczone w czasie i przestrzeni autorskie prawa majątkowe do 

przygotowanych przez Wykonawcę, w ramach wykonywania przedmiotu umowy, 

opracowań i dokumentów (Utwory) w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.                     

o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorskie prawa majątkowe zostaną 

przeniesione równocześnie z podpisaniem przez strony protokołu zdawczo - odbiorczego. 

Przeniesienie następuje na wszelkich znanych w dniu podpisywania niniejszej Umowy 

polach eksploatacji. 

§5 

5.1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy w wysokości 

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

5.2. Do kwoty wynagrodzenia, określonego w ust. 5.1 doliczony zostanie podatek VAT,                 

w kwocie ………………………….. (słownie:……………………………………………) 

zgodnie z obowiązującymi przepisami w dacie wystawienia faktury. Tak obliczone 

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem całkowitym. 

5.3. Koszty skarbowe i administracyjne związane z opłatami w organach administracji 

państwowej ponosi Zamawiający. 

§6 

6.1. Zamawiający dokona zapłaty należności dla Wykonawcy przelewem na rachunek  

bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury VAT, 

z zastrzeżeniem, że rachunek bankowy musi być zgodny z numerem ujawnionym w wykazie 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Gdy w wykazie ujawniony jest 

inny rachunek bankowy, płatność wynagrodzenia dokonana zostanie na rachunek bankowy 

ujawniony w tym wykazie. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru 

dokumentacji, o którym mowa §4 ust. 4.2. 

6.2. Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

6.3. Wykonawca i Zamawiający oświadczają, że są podatnikami VAT, a w przypadku zmian 

w tym zakresie zobowiązują się niezwłocznie powiadomić o nich drugą stronę, pod 

rygorem poniesienia wszelkich negatywnych konsekwencji z tego tytułu.  

6.4. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu 

zamówienia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (nie dotyczy osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). 

§7 

7.1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania dokumentacji 

określonego w § 3 ust. 3.1. niniejszej umowy, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia jednak nie 

więcej niż 20 % wartości przedmiotu umowy. 

7.2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności ustalonego                  

w § 6 ust. 6.1. zapłaci on Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej. 

7.3. Zastrzeżenie kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia 

odszkodowania przewyższającego jej wysokość na zasadach ogólnych 

§8 



8.1. W przypadku stwierdzenia błędów w dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, 

Wykonawca obowiązany jest dokonać niezbędnych poprawek bez osobnego 

wynagrodzenia niezwłocznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

8.2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu dokonania niezbędnych 

poprawek w dokumentacji, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % 

wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia jednak nie więcej niż 20 % 

wartości przedmiotu umowy. 

8.3. W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, w tym z powodu zmiany przepisów, Wykonawca zobowiązuje się do 

uzupełnienia dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy za odrębnym wynagrodzeniem 

uzgodnionym z Zamawiającym.  

§9 

9.1. Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy, wykonawca wyznacza: 

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

9.2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony 

Zamawiającego wyznacza: Ewelinę Wilk  tel. 52 382 64 41,  e-mail: 

ewelina.wilk@um.koronowo.pl 

 
9.3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.  

9.4. W sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu 

cywilnego.  

9.5. Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony będą rozstrzygać przed sądem  

powszechnym, właściwym dla Wykonawcy.  

9.6. Umowa niniejsza została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 

dla każdej ze stron.  

9.7. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania 

 

 

 

Załączniki: 

1. Zapytanie ofertowe 

2. Oferta Wykonawcy 

 

 

 

 

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

Zamawiający                                                                   Wykonawca 
 

 

 



Załącznik nr 1 stanowiący integralną część 

 umowy ROŚKZE.611.1.2022 z dnia …………………….. 

 

Dane niezbędne do wykonania przedmiotu umowy – dane dotyczą obszaru aglomeracji 

Lp. Wyszczególnienie Uwagi 

1 
Miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego  
 

2 
Mapa obejmująca działki w granicach 

aglomeracji 

w skali 1:10 000 

może być w wersji elektronicznej 

3 
Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy 
 

4 
Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego 
 

5 
Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
 

6 
Dane dotyczące istniejących sieci 

kanalizacyjnych z podziałem na rodzaj
1)

 

 długość,  

 liczba osób korzystających (z podziałem 

na mieszkańców i osoby czasowo 

korzystające) 

7 
Liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych 

w granicach aglomeracji 

 w obiektach turystycznych,  

 szpitalach,  

 internatach,  

 wiezieniu, 

 zakładzie poprawczym, 

8 

Dane dotyczące sieci kanalizacyjnych, na 

które pozyskano środki finansowe (jeszcze 

nie wykazane w pkt. 6) z podziałem na 

rodzaj
1)

 

 długość, 

 liczba osób korzystających (z podziałem 

na mieszkańców i osoby czasowo 

korzystające) 

 źródło finansowania 

9 
Dane dotyczące planowanych sieci 

kanalizacyjnych z podziałem na rodzaj
1)

 

 długość, 

 liczba osób korzystających (z podziałem 

na mieszkańców i osoby czasowo 

korzystające) 

 lokalizacja 

10 
Decyzja wodno-prawna na odprowadzenie 

ścieków z oczyszczalni ścieków 
 

11 Dane dotyczące oczyszczalni ścieków 

 przepustowość, 

 wydajność, 

 ilość ścieków dostarczanych do 

oczyszczalni – zgodnie z ostatnim 

sprawozdaniem KPOŚK  

 (z podziałem na dostarczane kanalizacją 

i dowóz) 

 ilość ścieków oczyszczonych w ostatnim 

roku, 

 wyniki badań ścieków  surowych i 

oczyszczonych z ostatniego roku, 

 dane dotyczące planowanej przebudowy 

/rozbudowy oczyszczalni (planowany 

termin, zakres) 

 ilość ścieków komunalnych + jakość 

12 
Wykaz zakładów odprowadzających ścieki 

przemysłowe 

 ilość ścieków 

 jakość ścieków 



Lp. Wyszczególnienie Uwagi 

 decyzje wodno-prawne (jeśli są) 

 wykaz planowanych do podłączenia 

zakładów (z zakładaną ilością i jakością 

ścieków) 

13 Wykaz przydomowych oczyszczalni ścieków  
 lokalizacja 

 ilość mieszkańców na danej posesji 

14 Wykaz zbiorników bezodpływowych  ilość mieszkańców na danej posesji 

15 
Rozporządzenia dotyczące stref ochronnych 

ujęć wody 
 pośrednich i bezpośrednich 

16 
Rozporządzenia dotyczące obszarów 

ochronnych zbiorników śródlądowych 
 jeśli są 

1) Rodzaje kanalizacji: sanitarna grawitacyjna, sanitarna tłoczna, ogólnospławna grawitacyjna, 

ogólnospławna tłoczna 

 


