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UMOWA Nr 342/222/JRP/10 

 

W dniu 27.10.2010 r. w Milanówku, pomiędzy Gminą Milanówek z siedzibą Urzędu Miasta 

Milanówka, 05-825 Milanówek, ul. Kościuszki 45, reprezentowaną przez: 

 

Jerzego Wysockiego  - Burmistrza Miasta Milanówka, 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 

a FIRMĄ PROJEKTOWĄ „MW PROJEKT” Sp. z o.o., z siedzibą 90-606 Łódź, ul. 6 Sierpnia 5, wpisaną 

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139518, którą 

reprezentują: 

Danuta Adamkiewicz  - Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki, 

Mirosław Wypłosz  - Członek Zarządu, 

zwaną dalej Wykonawcą, 

 

na podstawie rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

Nr  ZP.340/15/JRP/10, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz oferty 

Wykonawcy z dnia 03 września 2010 r., została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi opracowania dokumentacji 

projektowej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego, w ulicach: 

Kościuszki (z odnogami w ul. Górnoleśnej, Krasińskiego i Literackiej), Prostej i Piłsudskiego, 

w Milanówku, zwane w dalszej treści „przedmiotem zamówienia”, którego opis zamieszczony 

jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - części III. 

 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną 

część umowy. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie 6 miesięcy licząc od daty zawarcia 

umowy, lub innym przedłuŜonym terminie jaki moŜe być uzgodniony pomiędzy 

Zamawiającym, a Wykonawcą na piśmie. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia w zakresach i formach 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia, wraz z oświadczeniem o jego 

kompletności. 

 

3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania w imieniu Zamawiającego wniosków 

i uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych właściwego organu o pozwoleniu na 

budowę. 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy umowne 

wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 61 000,00  (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy) 

PLN brutto, w tym 22% stanowi podatek od towarów i usług (VAT). 

 

2. Strony ustalają następujący sposób  rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 

1) 60% naleŜnego wynagrodzenia umownego Wykonawca otrzyma po złoŜeniu 

wniosków i projektów budowlanych do właściwego organu celem wydania decyzji 

o pozwoleniu na budowę. Podstawą wystawienia faktury będzie dostarczona 

Zamawiającemu kopia wniosków potwierdzonych przez organ właściwy do wydania 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

2) Pozostałe 40% wynagrodzenia Zamawiający wypłaci Wykonawcy po otrzymaniu 

kompletnej dokumentacji projektowej, w zakresie i formie określonej w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskaniu prawomocnych decyzji o pozwoleniu 

na budowę. 

 

3. Faktury będą wystawiane na Płatnika: Urząd Miasta Milanówka, 05-822 Milanówek, 

ul. Kościuszki 45, NIP: 529-10-04-197. 

 

4. NaleŜność za wykonany przedmiot zamówienia Zamawiający regulować będzie przelewem na 

konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. 

 

§ 4 

 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a takŜe zgodnie 
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z obowiązującymi normami oraz wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. 

 

§ 5 

 

1. Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Urzędu Miasta Milanówka, 

w Milanówku. 

 

2. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu 

zamówienia jest protokół zdawczo - odbiorczy podpisany przez obie strony umowy wraz 

z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem autora(ów) dokumentacji projektowej, 

Ŝe przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową, wymaganiami określonymi  

w ustawie – Prawo budowlane i ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz 

rozporządzeniami określającymi zakres i formę dokumentacji projektowej, oraz Ŝe zostaje 

przekazany Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma słuŜyć. 

Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, o którym mowa wyŜej, stanowią integralną 

część protokołu zdawczo - odbiorczego. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w razie: 

a) odstąpienia od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca – w wysokości 10% wynagrodzenia, 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego, za kaŜdy dzień zwłoki, 

c) zwłoki w usunięciu wad dokumentacji projektowej – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego za przedmiot zamówienia, za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po 

upływie terminu określonego przez Zamawiającego do usunięcia wad. 

 

2. NiezaleŜnie od kar umownych, Zamawiający moŜe dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach ogólnych, w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych. 

 

§ 7 

 

Wykonawca do wykonanego przedmiotu zamówienia zrzeka się na rzecz Zamawiającego wszelkich 

praw wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

 

 



Opracował: 
Zbigniew Skłodowski 

Strona 4 z 5 

 

§ 8 

 

Dla wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca moŜe zatrudnić podwykonawców w zakresie 

określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofercie Wykonawcy, za których działanie 

lub zaniechanie ponosi pełną odpowiedzialność. 

 

§ 9 

 

Wykonawca ma obowiązek pełnienia czynności nadzoru autorskiego na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego 

oraz ma obowiązek przybycia na budowę w miarę zgłaszanych potrzeb. Wynagrodzenie za pełnienie 

czynności nadzoru autorskiego ustalone zostanie odrębną umową. 

 

§ 10 

 

1. Przedstawicielem Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie Zbigniew Skłodowski – Koordynator 

Projektu w Jednostce Realizacji Projektu Urzędu Miasta Milanówka. 

 

2. Przedstawicielem Wykonawcy wobec Zamawiającego oraz osobą odpowiedzialną za wykonania 

przedmiotu zamówienia będzie Danuta Adamkiewicz – Prezes Zarządu, Dyrektor Spółki. 

 

§ 11 

 

Strony postanawiają, Ŝe termin rękojmi za wady kończy swój bieg łącznie z upływem terminu 

odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady wykonawcy robót budowlanych, wykonanych na 

podstawie przedmiotu zamówienia. 

 

§ 12 

 

1. Zamawiający oprócz przypadków wymienionych w przepisach ustawy - Kodeks cywilny, 

regulujących postępowanie w sprawach umowy o dzieło, moŜe odstąpić od umowy takŜe 

w przypadku istotnej zmiany okoliczności powodujących, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy 

w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

2. Odstąpienie od umowy w tym wypadku moŜe nastąpić w trybie i na zasadach określonych 

w art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 
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§ 13 

 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy określone 

w ustawie - Kodeks cywilny. 

  

2. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sądy 

Powszechne, właściwe dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

 

Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, w formie kolejno numerowanych aneksów, 

pod rygorem niewaŜności. 

 

 

§ 15 

 

Umowa sporządzona została w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem po dwa dla 

kaŜdej ze Stron. 

 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

(-) mgr Jerzy Wysocki 

Prezes Zarządu, Dyrektor 

(-) inŜ. Danuta Adamkiewicz 

 

Członek zarządu 

(-) mgr inŜ. Mirosław Wypłosz 

  


