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       U M O W A     NR       ..................................        

------------------------------------------------------------------- 

 

W dniu   ...................................  r. w Zebrzydowicach pomiędzy Gminą Zebrzydowice, 

43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, reprezentowaną przez Dyrektora Gminnego 

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Zebrzydowicach – mgr inż. Ewę Suchecką, zwaną dalej 

„Zamawiającym”  

 

  a    

...........................................................................................................................................  

 

........................................................................................................................................... 

 

zwanych dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez :  

 

1. .................................................................................................................................................. 

 

została zawarta umowa o następującej treści : 

 

§  1. 

 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie p.n. :   

 

Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach  

wraz z elementami fotowoltaiki. 
 

 

Zadanie finansowane z budżetu Gminy. 

W 2020 r. Zamawiający przeznaczy na realizację zadania kwotę do wysokości 50 000,00 zł 

brutto. 

 

Przetarg nieograniczony z dnia  ..................................  r. 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy  

i modernizacji oczyszczalni ścieków w Zebrzydowicach, w szczególności: 

 
1. Opracowanie koncepcji rozbudowy i modernizacji oczyszczalni w 2 wariantach w terminie  

4 miesięcy od dnia podpisania umowy 

 

2. Opracowanie dokumentacji projektowej, a w tym: 

2.1. Pozyskanie i opracowanie wszelkich materiałów niezbędnych dla wykonania 

kompleksowej dokumentacji projektowej: 

a. wykonanie mapy do celów projektowych, 

b. ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(sporządzenia w zależności od potrzeb: dokumentacji geotechnicznej, dokumentacji 

geologiczno-inżynierskiej i dokumentacji hydrogeologicznej), 

c. uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii, warunków i decyzji, 

d. wykonanie wizji lokalnych i oględzin w terenie, 

e. wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów do wycinki wraz z wyceną drewna  

z wycinki i uzyskanie decyzji zezwalającej na ich wycinkę w przypadku drzew  

i krzewów kolidujących z projektowanymi robotami budowlanymi. 
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2.2. Wykonanie projektu budowlanego dla poszczególnych branż: architektoniczno-

budowlana; technologiczna; elektryczna; AKPiA: sterowanie, telemetria, wizualizacja; 

instalacje; drogi oraz instrukcja bezpieczeństwa (środowiskowego i informatycznego). 

2.3. Wykonanie projektów wykonawczych dla w/w branż. 

 

2.4. Wymagana ilość projektu budowlanego: 5 egzemplarzy w wersji papierowej wraz ze 

wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami, raportami, decyzjami, porozumieniami 

i zezwoleniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - informacja 

BIOZ (bez nazw własnych). 

 

2.5. Wymagana ilość projektów wykonawczych: 5 egzemplarzy w wersji papierowej. 

 

2.6. Uzyskanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej prawomocnego 

pozwolenia na budowę. 

 

2.7. Opracowanie dokumentacji w celu przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na realizację projektu. 

 

a. opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

(STWiORB) dla poszczególnych branż - wymagane 6 egzemplarzy w wersji papierowej 

(bez nazw własnych), 

b. opracowanie przedmiarów robót - wymagane 2 egzemplarze w wersji papierowej (bez 

nazw własnych), 

c. opracowanie kosztorysu inwestorskiego z aktualnymi cenami i wykonany wg 

obowiązujących przepisów - wymagane 2 egzemplarze w wersji papierowej (bez nazw 

własnych) 

 

2.8. Przekazanie Zamawiającemu oryginałów wszelkich uzyskanych decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, warunków technicznych, opinii itp. 

 

Przed złożeniem dokumentacji do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym należy uzyskać  

pisemną pozytywną opinię Zamawiającego poprzedzoną konsultacjami na etapie realizacji projektu, aby 

sprawdzić czy dokumentacja odpowiada wymogom zawartym w opisie przedmiotu zamówienia. 

Całość dokumentacji należy dostarczyć w wersji papierowej w ilościach wymaganych powyżej 

oraz w postaci cyfrowej (na nośniku CD - wersja CD musi być tożsama z wersją papierową) Dodatkowo 

należy umieścić na nośniku CD rysunki w wersji edytowalnej w formacie dwg oraz kosztorysy  

w formacie ath. 

 

3. Udział w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 

 

Wykonawca w ramach udziału przygotuje wyjaśnienia, odpowiedzi do opracowanej 

dokumentacji podczas prowadzenia postępowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych  

(w przypadku wystąpienia takiej konieczności, np. zadawane pytania przez wykonawców 

przygotowujących się do składania ofert w postępowaniu na roboty budowlane w oparciu   

o przedmiotową dokumentację). Odpowiedzi na zapytania muszą być udzielane w terminie 2 dni 

roboczych od otrzymania pytań. 

 

4. Pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w oparciu o przygotowaną 

dokumentację projektową (wartość nadzoru należy wliczyć w kwotę oferty projektowej). 

 

Wykonawca będzie sprawować nadzór autorski stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 Prawa 

Budowlanego, w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót 

budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych na tle 

realizacji zadania. 
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Zobowiązanie projektanta do pełnienia nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania powstaje  

z chwilą zawarcia przez Zamawiającego umowy z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych  

i przekazania mu terenu budowy. Nadzór autorski Projektant będzie pełnił do zakończenia budowy  

i przekazania inwestycji do użytkowania, tj. podpisania protokołu odbioru. 

 

5. Zakres dokumentacji projektowej: 

5.1. Rozbudowa ma polegać na zastosowaniu tego samego rozwiązania co w obecnie pracującej 

oczyszczalni (podziemne zbiorniki, technologia typu KOVONA) dla zaktualizowanego 

obciążenia oczyszczalni (stan obecny + planowane do połączenia obiekty + rezerwa 

wynikająca z możliwości dalszej zabudowy mieszkaniowej) na terenie Zebrzydowic  

i Marklowic Górnych. 

 

5.2. Należy zaprojektować instalację fotowoltaiczną dla pokrycia potrzeb oczyszczalni. 

 

5.3. Projekt rozbudowy i modernizacji musi uwzględniać możliwość prowadzenia robót 

budowlanych z zachowaniem ciągłości pracy istniejących urządzeń oraz całej 

oczyszczalni. 

 

5.4. W istniejących obiektach należy: 

a. wymienić dmuchawy (system z falownikiem współpracujący z sondami tlenu), 

b. zmodernizować system napowietrzania 

c. wymienić zasuwy na zasuwy z automatycznym sterowaniem z zachowaniem sterowania 

ręcznego (tam gdzie to możliwe), 

d. przeprowadzić remont przepompowni wraz z wymianą osprzętu i pomp, 

e. w zbiornikach wtórnych zlikwidować pompy mamutowe i zastosować pompy do osadu, 

zmodernizować system zgarniania osadu, 

f. wymienić mieszadła, 

g. wymienić korytka 

h. zastosować nowy sitopiaskownik (rodzaj i parametry do pisemnej akceptacji 

Zamawiającego) 

i. zaprojektować dozowanie ścieków (dowożonych do stacji zlewczej) na oczyszczalnię 

w sposób kontrolowany, 

j. wymienić urządzenia kontrolno-pomiarowych (pomiar zawartości tlenu, wymiana sond  

i aparatury do pomiaru koncentracji osadu, uruchomienie poboru próbek ścieków 

oczyszczonych, pomiar pH, itp.) 

 

5.5. Dla całej oczyszczalni należy zaprojektować: 

a. dodatkowy ciąg technologiczny (konieczność fundamentowania pod ciągiem 

technologicznym oceni Wykonawca) 

b. zaplecze socjalne - dla 3 osób obsługujących oczyszczalnię (brak programu 

funkcjonalnego dla budynku, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie typu kontener oraz 

murowanie tradycyjne), 

c. nową rozdzielnię, pomieszczenia dmuchaw, pomieszczenie warsztatowe (Zamawiający 

dopuszcza adaptację istniejących pomieszczeń lub zaprojektowanie nowych), 

d. oświetlenie zewnętrzne i monitoring, 

e. komunikację wewnętrzną (należy uwzględnić projekt drogowy; rodzaj nawierzchni 

zostanie wskazany na etapie koncepcji), 

f. zadaszone miejsce na magazynowanie osadu po odwodnieniu (wiata, betonowe 

podłoże, odciek do oczyszczalni) - wymiary obiektu muszą pozwolić na rozładowanie 

i załadowanie samochodu wywrotki o masie 3,5 t, 

g. zasilanie WLZ, 

h. agregat (zasilanie awaryjne na potrzeby całej oczyszczalni) 

i. system sterowania pracą oczyszczalni i przesyłania danych do dyspozytora                          

w Zebrzydowicach, ul. Rzeczna. 
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5.6. Modernizowana oczyszczalnia wyposażona jest w przestarzały system automatyki  

i wizualizacji. W związku z tym konieczna jest wymiana szaf sterowniczych zbudowanych 

w oparciu o nowoczesne sterowniki PLC z komunikacją cyfrową po istniejącej sieci (do 

zapoznania się i wglądu na miejscu). Wizualizację należy zrealizować na stacji graficznej 

składającej się z komputera z dwoma monitorami 28”. 

 

Komputery muszą spełniać następujące, minimalne wymogi: 

a. komputer stacjonarny wyposażony w aktualny system operacyjny 

b. procesor 4-rdzeniowy, 4-wątkowy, częstotliwość rdzenia 3400 MHz, 

c. dysk SDD min. 1TB,  

d. pamięć RAM min. 16 GB DDR4, 

e. karta graficzna obsługująca min 2 monitory, 

f. mysz, klawiatura, 

g. napęd optyczny DVD +/-RW, 

h. karta Ethernet 1GBIT. 

 

5.7. Zadania systemu sterowania 

System sterowania i nadzoru oczyszczalni ścieków musi zapewnić: 

a. rejestrację, archiwizację pomiarów ciągłych oraz sygnałów dwustanowych, 

b. drukowanie zestawień godzinowych, zmianowych, dobowych, miesięcznych, 

wszystkich sygnałów pomiarowych istotnych dla kontroli przebiegu procesu 

oczyszczania, 

c. rejestrację czasu pracy urządzeń elektrycznych, 

d. prezentację stanu wszystkich urządzeń technologicznych oraz wyników pomiarów na 

monitorze, 

e. automatyczne sterowanie pracą urządzeń wykonawczych wg ustalonych algorytmów 

sterowania, 

f. zdalne sterowanie urządzeniami wykonawczymi z klawiatury komputera oraz odczyty 

pomiarów, 

g. ręczne sterowanie z poziomu zabudowanego urządzenia, 

h. wysoką niezawodność, 

i. dokładność i powtarzalność wskazań i obliczeń wielkości przetworzonych, 

j. możliwość zmiany algorytmów sterowania, 

k. możliwość przyłączania dodatkowych urządzeń, 

l. poprawną pracę wszystkich urządzeń technologicznych. 

 

5.8. Komunikacja 

Komunikację pomiędzy obiektami technicznymi a pomieszczeniem obsługi należy 

wykonać jako ethernetową po protokole sieci LAN. Wewnątrz obiektów komunikację wykonać 

kablem ekranowym dla sieci Ethernet LAN. Sterowniki są wyposażone w zintegrowane porty 

komunikacyjne dla istniejącej sieci dla podłączenia urządzeń pomiarowych. W obrębie jednej 

listwy sterowniczej dopuszcza się zastosowanie sygnału analogowego 0-20 mA lub 4-20 mA  

w razie niemożliwości zastosowania rozwiązania sieciowego. 

 

5.9. System wizualizacji 

Modernizowana oczyszczalnia wyposażona jest w przestarzały system automatyki  

i wizualizacji. W związku z tym konieczna jest wymiana szaf sterowniczych zbudowanych  

w oparciu o nowoczesne sterowniki PLC z komunikacją cyfrową po sieci Ethernet LAN oraz 

istniejącej sieci dla podłączenia urządzeń pomiarowych. 

 

Do wizualizacji centralnej konieczne jest zabudowanie systemu wizualizacji, w skład 

którego wchodzić będą 2 stacje operatorskie. W celu zapewnienia niezawodności systemu stacje 

będą redundantne co zapewni odtworzenie brakujących danych w przypadku uszkodzenia 

jednej z nich. Zadaniem stacji operatorskich będzie wizualizacja i sterowanie pracą urządzeń 

oczyszczalni ścieków. Dane pomiarowe będą wizualizowane i rejestrowane. Stacja operatorska 
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musi zapewnić rejestrację danych w okresie nie krótszym niż 24 miesiące. Stan urządzeń będzie 

rejestrowany w postaci zdarzeń systemowych. Zdarzenia powinny być oznaczone stemplem 

czasu ze sterownika centralnego, tak aby zapewnić właściwą hierarchię rejestracji danych 

(rzeczywisty czas wystąpienia zdarzenia). Umożliwiać to będzie analizę stanów awaryjnych w 

przypadku uszkodzenia systemu. Wszystkie projektowane urządzenia muszą komunikować się 

po jednym protokole komunikacyjnym Ethernet LAN lub istniejącej sieci, w przypadku 

urządzeń pomiarowych celem zapewnienia jednolitego standardu komunikacji na poziomie 

urządzeń. W związku z tym wszystkie urządzenia powinny mieć zintegrowany port 

komunikacyjny jak dla istniejącej sieci oraz Ethernet LAN. 

 

Dostarczone otwarte oprogramowanie wizualizacyjne powinno zapewnić: 

a. zdalne sterowanie i zmianę parametrów pracy urządzeń wykonawczych poprzez 

indywidualne okna diagnostyczne, 

b. obszar pomiarów technologicznych, podgląd i kontrola parametrów procesu 

technologicznego, 

c. pomiary wielkości fizycznych, np. poziom, przepływ, czas pracy i postoju, 

d. pomiary wielkości nie fizycznych, np. praca, awaria, odstawienie, otwarcie, 

zamknięcie, 

e. pomiary wielkości chemicznych, np. zawartość tlenu. 

 

System posiada następujące obszary nadzoru i rejestracji: 

a. kontrola i sygnalizacja przekroczeń ustawionych progów alarmowych, 

b. archiwizacja zdarzeń i przebiegów procesu technologicznego, 

c. przygotowanie zestawień i raportów dla Użytkownika. 

 

Ponadto system zapewnia zdalny dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji wizualizacji 

poprzez dowolną przeglądarkę internetową. 

 

6. Dodatkowe warunki: 

6.1. Modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków należy zlokalizować na działce nr 852/6 

(załącznik mapowy).  

 

6.2. Instalacja fotowoltaiki jest przewidziana na działce sąsiedniej od strony zachodniej i należy 

ją przygotować jako odrębne opracowanie. Szczegóły lokalizacji fotowoltaiki będą 

ustalane na etapie projektowania. Zamawiający jest w trakcie uzyskania prawa do 

dysponowania nieruchomością oraz zmiany MPZP. 

 

§  2. 

 

Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy -   ............................. r. 

 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy wraz z uzyskaną decyzją o pozwoleniu na  

 

budowę - do ............................. r.  

 

§  3. 

 

1. Koordynatorem w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

- ze strony Zamawiającego będzie: 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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- ze strony Wykonawcy będzie: 

       

……………………………………………………………………………………………… 

                                     

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana taka 

wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego lub Wykonawcy pod rygorem 

nieważności. 

 

§  4. 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodne z ofertą, 

wynoszące  ................................. zł, (słownie: …………………………………………..) 

w tym wysokość podatku od towarów i usług  VAT   .............................. zł, 

w tym wartość opracowania koncepcji rozbudowy w 2 wariantach wynosi: .............................. zł, 
(słownie: …………………………………………..), w tym wysokość podatku od towarów i usług  

VAT   ..............................  zł, oraz wartość nadzoru autorskiego ................................. zł,  

(słownie: …………………………………………..) w tym wysokość podatku od towarów i usług  

VAT   .............................. zł (wartość nadzoru autorskiego  

2. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem z konta w Banku Spółdzielczym w Jastrzębiu-

Zdroju na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie ……. dni od daty 

dostarczenia faktury. 

4. W przypadku zmiany przepisów o podatku od towarów i usług kwota wynagrodzenia 

zostanie zmieniona zgodnie ze zmianą stawki VAT. Zmiana wynagrodzenia zostanie 

wprowadzona aneksem do umowy. 

 

§  5. 

 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem projektu  i uwzględnił to w wynagrodzeniu 

i nie wnosi zastrzeżeń. 

 

§  6. 

 

1. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji 

podatkowej  NIP:   ................................. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji   

podatkowej NIP :   ................................. 

 

§  7. 

 

1. Zamawiający dokona odbioru dokumentacji w siedzibie Zamawiającego. 

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac 

projektowych polegających na opracowaniu 2 wariantów koncepcji jest protokół zdawczo-

odbiorczy zawierający wykaz prac oraz pisemna akceptacja Zamawiającego jednego            

z zaproponowanych wariantów koncepcji.   

3. Protokół podpisany przez obie strony oraz akceptacja, o których mowa powyżej stanowi 

podstawę do wystawienia faktury częściowej. W 2020 r. do wykorzystania jest kwota            

w wysokości 50 000,00 zł brutto. 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nazwa zamówienia :  Projekt modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki. 

Numer zamówienia :  przetarg  GZWiK  - 271.4.2020  

7 

4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanych prac 

projektowych jest protokół zdawczo - odbiorczy zawierający wykaz prac oraz 

oświadczenie o kompletności umówionego zakresu usług. 

5. Protokół, o którym mowa wyżej podpisany przez obie strony oraz uzyskanie decyzji               

o pozwoleniu na budowę stanowi podstawę do zafakturowania pozostałego wynagrodzenia 

umownego za przekazany zamawiającemu przedmiot umowy. 

 

§  8. 

 

1. Wykonawca wykona następujące usługi za pomocą podwykonawców: 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. 

 

2. W przypadku, gdy Wykonawca będzie wykonywał umowę przy udziale podwykonawców, 

odpowiada on za ich działanie jak za własne. Wykonawca ma obowiązek uregulowania 

wszystkich płatności wobec podwykonawców we własnym zakresie. 

 

§ 9. 

 

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia na okres 36 miesięcy, 

licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia. 

 

2. Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez 

Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie  

wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art. 581 par.1 Kodeksu cywilnego, a potwierdzeniem  

zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół  odbioru pogwarancyjnego. 

 

3. Na wykonane usługi Wykonawca udziela rękojmi za wady. Okres rękojmi obowiązuje do 

zakończenia realizacji zadania (uzyskania pozwolenia na użytkowanie) 

 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi                        

w wyznaczonym  na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający, po uprzednim 

zawiadomieniu  Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, bez  konieczności uzyskania uprzedniej zgody Sądu - tzw. wykonanie 

zastępcze. 

 

§ 10. 

 

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dokona wniesienia zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w wysokości 10% ceny oferty tj. kwotę ………………. zł. 

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zdeponuje na koncie depozytów lub 

lokat terminowych. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym ono było przechowywane, 

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku. 

4. 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zamówienia zostanie 

zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego. 
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5. 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone  

w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji. 

6. Zabezpieczone może być wykorzystane przez Zamawiającego na pokrycie zobowiązań 

Wykonawcy wynikających z tytułu kar umownych. 

 

§ 11. 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy                      

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy                               

w następujących przypadkach: 

 

1.1. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

a. Działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej stawki podatku 

VAT od towarów i usług. W przypadku zmiany stawki VAT cena netto nie ulegnie 

zmianie. Do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej 

wysokości, 

b. Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie Ustawy z dnia 10 

października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity Dz. 

U. z 2019 poz. 1564), 

c. Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę. 

 

1.2. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić                   

w przypadku: 

a. konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień, decyzji itp. nie ujęte                           

w przedmiocie zamówienia, wynikające z realizacji zadania, 

b. wystąpienia tzw. siły wyższej (np. stan klęski żywiołowej, stan epidemii) 

uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w ustalonym terminie, 

c. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

d. w przypadku zmiany przepisów prawa, mających wpływ na wykonanie 

dokumentacji projektowej, 

e. gdy właściwe organy administracji publicznej i instytucje uzgadniające nie wydały  

wymaganych decyzji administracyjnych lub uzgodnień w ustawowym terminie.” 

 

1.3.Zmiany osobowe – zmiana projektanta lub osoby/osób koordynujących wykonanie 

obowiązków umownych ze strony Zamawiającego czy Wykonawcy - mogą nastąpić 

przez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do 

umowy. 

 

1.4. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy lub wprowadzenie nowego 

podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w formularzu ofertowym - jeżeli 

zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 

ust. 1b ustawy Wykonawca zobowiązany jest wykazać zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki 
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udziału określone w postepowaniu w  stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia, które swoimi zasobami potwierdził poprzedni 

podwykonawca. Ponadto podmiot ten (inny podwykonawca) nie może podlegać 

wykluczeniu z postepowania w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 lub w art. 

24 ust. 5 ustawy wskazane w SIWZ. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć 

stosowne oświadczenie i dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. 

 

1.5. Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. 

danych teleadresowych Wykonawcy/Zamawiającego itp.) - zmiana może nastąpić 

poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu 

do umowy. 

 

2. Zmiana postanowień umowy z naruszeniem ust. 1 podlega unieważnieniu. 

3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona 

sprzeczna z ustawa Prawo Zamówień Publicznych i wymaga zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę, lecz nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

 

§ 12. 

 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku: 

1. Opóźnienia dostarczenia 2 wariantów koncepcji przedmiotu zamówienia, jeśli opóźnienie 

nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 

2. Braku akceptacji  przez Zamawiającego koncepcji przedmiotu zamówienia. 

3. Opóźnienia dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją                              

o pozwoleniu na budowę jeśli opóźnienie nastąpiło z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 13. 

 

Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązań umownych przez 

zapłatę kar pieniężnych w następujących przypadkach i wysokościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu naliczone kary umowne: 

1.1. Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 

1.2. Za zwłokę w oddaniu dokumentacji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień opóźnienia. 

2. Realizacja zapłaty kar umownych naliczonych przez Zamawiającego może nastąpić 

poprzez potrącenie wysokości kary z kwoty należnej do zapłaty Wykonawcy wynikającej 

z wystawionej przez niego faktury. 

3. Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnienia jak 

i odstąpienia od realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Strony mają prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, na zasadach 

ogólnych w przypadkach gdy szkoda przewyższy wysokość kar umownych, bądź 

wystąpiła z innego tytułu. 

 

§ 14. 
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przypisy kodeksu 

cywilnego. 

 

§ 15. 

 

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 16. 

 

W sprawach spornych niniejszej umowy rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy ze względu na 

siedzibę Zamawiającego. 

 

§  17. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

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

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

▪ Administratorami Pani/Pana danych osobowych są:  

1. Wójt Gminy Zebrzydowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy Zebrzydowice,  43-410 Zebrzydowice 

ul. ks. A . Janusza 6, tel.  +48 32 4755100, adres e-mail: ug@zebrzydowice.pl; 

2. Dyrektor Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji , z siedzibą w Gminnym Zakładzie 

Wodociągów i Kanalizacji, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6 tel. +48 32 4693654, adres 

e-mail: gzwik@zebrzydowice.pl 

▪ Inspektor ochrony danych  w Urzędzie Gminy Zebrzydowice, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. 

Janusza 6, adres e-mail: iod@zebrzydowice.pl; 

Inspektor ochrony danych w GZWiK, 43-410 Zebrzydowice ul. Ks. A. Janusza 6, adres e-mail: 

marcin@informatics.jaworzno.pl 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym 

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  przetarg GZWiK-271.4.2020 „Projekt 

modernizacji oczyszczalni w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki” - prowadzonym  

w trybie przetargu nieograniczonego. 

▪ Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), dalej 

„ustawa Pzp”;   

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 

przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz przez okres 

obowiązujący zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady / UE / Nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r ; 

▪ Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

mailto:ug@zebrzydowice.pl
mailto:iod@zebrzydowice.pl
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▪ W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

▪ Firmą przetwarzającą dane jest platformazakupowa.pl, którego operatorem jest Open Nexus Sp. 

z o.o. 

▪ Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych  

   (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 

   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą     

   Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników) ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  

(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do      

     przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw   

     innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej   

     lub państwa członkowskiego);   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

▪ Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO.  

 

§  18. 

 

Integralną częścią niniejszej umowy jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 

 

§  19. 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.    

 

              

 

ZAMAWIAJĄCY :                                                                        WYKONAWCA : 
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                                                                                             Załącznik do umowy    

 

 

 

 

Oświadczenie podwykonawcy 

 
 

Ja/my* niżej podpisany/i  .......................................................... działając jako właściciel / 

osoba/y  uprawniona/e do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS):* 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

będący podwykonawcą robót dla zadania pn.: „Projekt modernizacji oczyszczalni 

w Zebrzydowicach wraz z elementami fotowoltaiki” oświadczamy, że: 

 

 

• Wykonawca w/w inwestycji tj. ............................................................ nie posiada 

żadnych zobowiązań finansowych wynikających z faktury/ faktur* nr .... z dnia .... do 

umowy.... nr z dnia ..... względem mnie/naszej firmy*, z tytułu realizacji zadania 

inwestycyjnego j.w. 

• ogół należności został zapłacony w terminie umownym. 

 

 

W związku z powyższym oświadczam/y, że w stosunku do kwot za roboty podwykonawcze 

wynikające z w/w faktury/faktur* zrzekam/y się wszelkich roszczeń wobec 

Zamawiającego - Gmina Zebrzydowice - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji                  

w Zebrzydowicach, z tytułu wykonanych prac podwykonawczych. 

 

 

 

 

.........................................                                                 .................................................... 
      /miejscowość i data /                                                                                    / pieczątka i podpis  podwykonawcy / 

 

 

 

                                                                                           .................................................... 
                                                                                                / pieczątka i podpis Wykonawcy / 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić  


