
Załącznik nr 2 do  

zapytania ofertowego ZO/ZOŚ/6/2015  

 

Wzór umowy ZO/ZOŚ/6/2015 

 

o wykonanie dokumentacji projektowej, zawarta w dniu ..................2015 r. w ………., pomiędzy: 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju, z siedzibą ul. Łąkowa 13,                           

23-400 Biłgoraj NIP: ………….., Regon …… KRS: …….. reprezentowanym przez: 

1. ………….. 
2. ………….. 

zwanym dalej Zamawiającym, a 

………………………………………….  NIP: ………………., Regon: ……………., 
reprezentowanym przez: 

 1. ……… 

 

 zwanym dalej Wykonawcą . 
 

§ 1. 

1. Wykonawca wyłoniony  w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego ZO/ZOŚ/6/2015  
zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego zadania o wartości poniżej 30 000 

euro, p.n. „Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z uzyskaniem 

niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń dla budowy instalacji mechaniczno – 

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w 

Korczowie k. Biłgoraja”. 
2. Projektant oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami 

oraz wystarczającymi środkami technicznymi, osobami do wykonania niniejszej umowy oraz, 

że wykona ją z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz 

normami. 
3. Obowiązki projektanta będzie pełnił/a Pan/i / * zespół w składzie:   

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

……………………………………………………………………………………………….…. 
.(imiona nazwiska, branże, uprawnienia) 

4. W przypadku niemożności realizacji prac projektowych przez projektanta /* jednego z 

członków zespołu projektowego Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie ustanowić 

zastępstwo projektanta / członka zespołu. 
§ 2. 

 

1. Przedmiot umowy stanowi:   

- opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej wraz z 

uzyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń dla budowy instalacji 

mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie zakładu zagospodarowania odpadów w 

Korczowie k. Biłgoraja, - przygotowaniem wniosków w imieniu Zamawiającego 

celem złożenia ich w Zespole Uzgodnień Dokumentacji, 

- uzyskanie w imieniu Inwestora prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. 

2. Charakterystyczne elementy określające zakres prac projektowych. 

2.1. Projektowana instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą musi 

zapewnić przede wszystkim:   



a) możliwość mechanicznego przetwarzania  odpadów w ilości 24 000 Mg/rok 

b) możliwość biologicznego przetwarzania  odpadów w ilości 12 000 Mg/rok;  

c) spełnienie wymagań stawianych dla stabilizatu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1052.) oraz 

projektu zmiany w/w Rozporządzenia z dnia 1.07.2015 r.; 

d) spełnienie wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT); 

e) wymaganą ilość i wielkości pomieszczeń administracyjno-socjalnych, zgodnie z 

przepisami prawa.   

2.2. Zadanie obejmuje m. inn. opracowanie i wykonanie dokumentacji projektowo - 

kosztorysowej obejmującej:  

a) Projekt budowlany kompletny w zakresie wszystkich branż i wymaganych 
uzgodnień, stanowiący podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę,  

b) Projekt Wykonawczy wielobranżowy, stanowiący uszczegółowienie projektu 
budowlanego,  

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla wszystkich 
występujących branż,  

d) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót, 

e) Przedmiar robót umożliwiający sporządzenie Tabeli Elementów Robót do Wyceny 
przez wykonawcę robót budowlanych,  

f) Kosztorys Inwestorski.  

2.3.Złożenie, z upoważnienia Zamawiającego, właściwemu organowi kompletnego wniosku o 
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i uzyskanie w postępowaniu administracyjnym 
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę jako pełnomocnik Zamawiającego.  

2.4. Uzgadnianie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do 
przewidzianych w Projekcie budowlanym, zgłoszonych przez kierownika budowy lub 
inspektora nadzoru inwestorskiego oraz działania, które pozwolą Zamawiającemu 
zrealizować obiekt i uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.  
2.5. Uczestniczenie w procedurze przetargowej na wyłonienie Wykonawcy robót w zakresie 
przygotowywania odpowiedzi dotyczących przedmiotu zamówienia. 
 

2.6. Szczegółowy zakres opracowania określa Zapytanie ofertowe ZO/ZWK/6/2015  z dnia 
16.10.2015 r. wraz z załącznikami, stanowiące wraz z ofertą Wykonawcy integralną całość z 
niniejszą umową.  
 
3.Podstawowe wymagania i zakres dla opracowania stanowiącego przedmiot zamówienia: 
 
3.1.Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany w sposób zgodny z aktualnymi na dzień 
opracowania dokumentacji przepisami w tym m.in.: ustawa Prawo budowlane,  
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 
16 września 2004 r. z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym Dz. U. z 
dnia 8 czerwca 2004 r. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm. 
Przedmiotowe opracowania projektowe należy dostarczyć do siedziby Spółki w 5 
kompletnych egzemplarzach, format A4, w twardej oprawie, jak również w wersji 
elektronicznej na nośniku CD lub pen-drive (pliki PDF).  



Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy zamówienia wszelkie źródła informacji 
pozostające w jego posiadaniu.  
Wymaga się aby wersje papierowa i elektroniczna dokumentacji projektowej były tożsame. 

 
3.2. Wykonawca wykona prace projektowe  zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i 
wiedzą techniczną spełniając wymagania wydawanych na etapie projektowania uzgodnień, 
warunków, decyzji. 
3.3. Zamawiający dopuszcza odstępstwa od szacowanych w „PFU” wielkości i wymiarów 
jeżeli będą one (odstępstwa) zgodne z wydanymi decyzjami administracyjnymi, warunkami.  
3.4. Wykonawca każdorazowo na etapie prac projektowych przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji rozwiązania projektowe, materiałowe i technologiczne. 
3.5. Wypisy, wyrysy, aktualną mapę/mapy do celów projektowych dla potrzeb przedmiotu 
zamówienia w tym uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę zapewni Zamawiający. 
3.6. Wykonawca uzgodni z dostawcami mediów warunki przyłączenia do sieci wodno- 
kanalizacyjnych, energetycznych oraz włączenia do układu drogowego i inne wymagania dla 
zakładu wynikające z procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. 
3.7. Wykonawca, własnym staraniem i na własny koszt uzyska wszelkie pozwolenia, 
uzgodnienia i opinie wymagane przepisami oraz techniczne warunki przyłączenia dla 
projektowanej instalacji elektrycznej.  
3.8.  W terminie 14 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu 
koncepcję budowy instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów w Korczowie. Wykonawca wykona ostateczną Dokumentację 
Projektową po akceptacji koncepcji przez Zamawiającego. Akceptacja Zamawiającego 
nastąpi w terminie do 5 dni od przekazania koncepcji Zamawiającemu w wersji papierowej 
oraz elektronicznej. 

Wykonawca do koncepcji dołączy wizualizacje w wersji papierowej i elektronicznej 
planowanych rozwiązań projektowych. 

3.7.W przypadku wystąpienia wad ukrytych w dokumentacji, których nie ujawniono w czasie 

jej odbioru Wykonawca zobowiązany będzie nieodpłatnie do naniesienia poprawek i 

uzupełnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (nie krócej niż 5 dni). 

3.8.Dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszego zapytania ofertowego 

stanowiła będzie opis przedmiotu zamówienia w procedurze wyboru wykonawcy robót 

budowlanych w związku z powyższym Wykonawca, zobowiązuje się do przestrzegania 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 907 z późn. zm.) dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, w tym szczególnie art. 29 – 

31, przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zgodnie z przepisami w/w ustawy Pzp 

przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów 

lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i 

zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych 

określeń a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Mając na uwadze 

powyższe, dokumentacja projektowa nie powinna zawierać nazw własnych, nazw 

producentów zaproponowanych  przez Projektanta/Wykonawcę jak również 

parametrów materiałów, urządzeń jednoznacznie wskazujących na konkretne 

rozwiązanie, materiał, urządzenie itp.. 
3.9. W przypadku posługiwania się w dokumentacji projektowo kosztorysowej 

dopuszczeniem „równoważności” zaprojektowanych rozwiązań podanych jako konkretny typ 

urządzenia, nazwa producenta, Wykonawca – Projektant zobowiązany jest określić parametry, 

elementy, wymagania stanowiące o równoważności rozwiązań, materiałów czy urządzeń 

poprzez zamieszczenie w dokumentacji szczegółowej tabeli równoważności dla 

zaproponowanych materiałów w taki sposób aby wariantowe parametry nie wskazywały 

jednoznacznie na jeden określony wyrób. 

3.10.W ramach oferowanego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się wykonać 



aktualizację kosztorysu inwestorskiego. 

 

 
 

§ 3. 

1. Wykonawca (Projektant) oświadcza, że przed podpisaniem umowy zapoznał się z wszystkimi 

warunkami i materiałami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez 

konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowo kosztorysowej w 

sposób zgodny z wszelkimi uzgodnieniami, wydanymi decyzjami, aktualnymi przepisami prawa w 

tym szczególnie ustawy Prawo budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami 
współczesnej wiedzy technicznej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wymaganych opinii uzgodnień, i sprawdzeń 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym ze szczegółowych przepisów branżowych. 
4. Wykonawca zaopatrzy dokumentacje projektowe w wykaz opracowań oraz pisemne 

poświadczenie że dostarczona dokumentacja projektowo kosztorysowa jest wykonana zgodnie z 

umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z 

Polskimi normami i została wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 

Pisemne poświadczenie , o którym mowa wyżej, stanowi integralną część przedmiotu odbioru. 
5. Wykonanie prac dodatkowych nie objętych niniejszą umową nie stanowi podstawy 

wystawienia faktury przez Wykonawcę. Koszt ewentualnych prac dodatkowych będzie obciążał 
wyłącznie Wykonawcę. 

6. Wymagany termin wykonania dokumentacji projektowo kosztorysowych – do dnia 

31.03.2015 r. 

7. Miejscem odbioru wykonanych prac będzie siedziba Zamawiającego – ul. Łąkowa 13, 23-400 
Biłgoraj. 

8. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, 

której dokonano wyboru Projektanta, chyba że wprowadzenie takich zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w szczególności w związku z 

przedłużającym się procesem pozyskania decyzji administracyjnych. 

9. Projektant zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o okolicznościach 
mogących mieć wpływ na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, w terminie do 7 

dni od daty wystąpienia w/w okoliczności. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego informowania Zamawiającego o postępie prac 

projektowych. Co najmniej jeden raz w ciągu miesiąca Wykonawca przedstawi Zamawiającemu na 
piśmie lub telefonicznie postęp prac projektowych, ewentualne problemy, zagrożenia. 

 

§ 4. 
1. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty 

przekazania przez Wykonawcę. 

2. Zamawiający nie dokona odbioru przedmiotu umowy, jeżeli stwierdzi wady lub inne 
naruszenia postanowień niniejszej umowy. 

3. W ciągu 30 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego, Zamawiający może 

złożyć oświadczenie ustalające wady lub usterki otrzymanej dokumentacji, powstałe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 
4. Strony umowy zgodnie ustalają, że z chwilą  wydania Zamawiającemu dokumentacji 

projektowo kosztorysowej przechodzą na Zamawiającego wszelkie prawa autorskie związane z 

dokumentacją, którą Zamawiający może dowolnie rozporządzać. 
5. Zamawiający nie jest obowiązany dokonać sprawdzenia jakości dokumentacji projektowo 

kosztorysowej przy odbiorze, co nie zwalnia Wykonawcy z roszczeń odszkodowawczych 

Zamawiającego za jakość dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz jej kompletności pod 

względem celu, któremu ma służyć 
6. W razie stwierdzenia wad lub usterek w przekazanej dokumentacji, za które Wykonawca 

odpowiada, Zamawiający jest upoważniony do żądania  : 

a) poprawienia lub ponownego wykonania dokumentacji, w określonym przez Zamawiającego okresie 
czasu, 



b) obniżenia wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą utraconej wartości użytkowej w przypadku gdy 

usunięcie wad jest niemożliwe. 

7. W przypadku jeżeli obiekt został zrealizowany wg dokumentacji projektowo kosztorysowej 
wykonanej przez Wykonawcę i nie osiągnął założonych parametrów technicznych i użytkowych, 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy projektu naprawienia szkody na 

zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
8. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowo kosztorysowej 

wygasają w stosunku do Wykonawcy projektu wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności Wykonawcy 

robót zrealizowanych na podstawie tego projektu. 

9. Osobą upoważniona przez Zamawiającego do kontaktowania się w zakresie realizacji umowy jest 
………………………….. tel…………………………. email………………….. 

10. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę w zakresie realizacji umowy jest ……… tel … 

email……… 
Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza ……….. tel…… email……… 

 

§ 5. 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający wypłaci wynagrodzenie ryczałtowe: 
- Cena brutto -…………zl, (słownie – ………… zł 00/100), w tym: 

- cena netto – …… zł netto (słownie………. Zł) 

- VAT – …….%; tj. ……………………… zł (słownie ……….zł). 
2. Wartość wynagrodzenia umownego pozostaje niezmienna  do końca realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy. 

§ 6. 
1. Podstawą do wystawienia faktury przez Projektanta jest protokół zdawczo – odbiorczy 

dokumentacji oraz uznanie przez Zamawiającego jakości dokumentacji. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo na konto Projektanta wskazane na rachunku/fakturze, 

w terminie 30 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
faktury/rachunku. 

§ 7. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
1) Ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przedłożenia mu przez Wykonawcę wniosku o 

ogłoszenie jego upadłości, 

2) Wydanie nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę  
majątku na rzecz wierzycieli, 

3) Zaniechanie realizacji umowy przez Wykonawcę a w szczególności w razie przerwania 

wykonania prac projektowych, 

4) Nie rozpoczęcie przez Wykonawcę realizacji prac projektowych objętych niniejszą 
umową w terminie 14 dni od daty podpisania umowy, 

5) W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym. 
2. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn o których mowa w pkt 1. Wykonawca jest 

zobowiązany w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia o odstąpieniu przez Zamawiającego od 

umowy do sporządzenia inwentaryzacji prac w toku przy udziale Zamawiającego. 

3. W razie odstąpienia od umowy wykonane prace stanowią własność Zamawiającego i 
pozostają w jego dyspozycji. 

4. Strony ustalają, że Projektant nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji 

wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. 
§ 8. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczane będą kary 

umowne: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za opóźnienie w wykonaniu dokumentacji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownego terminu jej dostarczenia 

do Zamawiającego, 
b) Za opóźnienie w usunięciu wad dokumentacji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu na usunięcie wad, 



c) Za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy na wskutek okoliczności, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, 

d) Za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego. 

2. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonanie potrąceń z tytułu kar umownych z 

przysługującego mu wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku gdy wysokość 
kar umownych przekroczy wysokość wypłaty bieżącej, Wykonawca zapłaci kary umowne określone w 

niniejszym paragrafie w terminie 7 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej wystawionej przez 

Zamawiającego. 

3. W razie gdy kary umowne nie pokryją poniesionej przez Zamawiającego szkody zachowuje 
on prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

§ 9. 
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo budowlane. 

2.  Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z 

okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są 

korzystne dla Zamawiającego. 
4. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy: 

a) urzędowa zmiana obowiązującej stawki VAT, 

b) w uzasadnionych przypadkach lub okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub 
Wykonawcy gdy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, dopuszcza się 

zmianę terminu wykonania zamówienia, szczególnie w sytuacji wydłużonego terminu 

oczekiwania na wydanie decyzji, opinii, uzgodnień przez organy administracyjne. 

5. Strony zgodnie ustalają, że  Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o wykonanie części 
projektu z innym projektantem, przy czym Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec 

Zamawiającego za prace wykonane przez innego projektanta. 

6. Strony umowy postanawiają: 
a) Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego uzgadniania rozwiązań technicznych, 

technologicznych w trakcie realizacji zamówienia, stosowanie rozwiązań jedynie 

zaakceptowanych przez Zamawiającego, 
b) Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania spotkania roboczego z Zamawiającym 

w terminie 5 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy, 

c) Wykonawca zobowiązuje się do uzyskiwania niezbędnych uzgodnień wymaganych 

przepisami prawa, opinii, zatwierdzeń, decyzji, pozwoleń w imieniu Inwestora, 
d) Wykonawca zobowiązuje się do przedkładania Zamawiającemu kserokopii wszelkich 

wystąpień, uzgodnień i oryginałów uzyskanych decyzji, w terminie 3 dni od złożenia 

wystąpienia lub uzyskania uzgodnienia lub decyzji, w szczególności tych, które są 
niezbędne do dalszych wystąpień przez Inwestora, 

e) Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia i poprawienia Dokumentacji wg zaleceń 

jednostek opiniujących i uzgadniających, w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 

f) Wykonawca zobowiązuje się wykonać i skoordynować pełną dokumentację we 
wszystkich branżach, 

g) Wykonawca zobowiązuje się do inicjowania roboczych konsultacji z Inwestorem w celu 

akceptacji proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych i standardów, 
h) W przypadku zaistnienia konieczności wykonania prac nie objętych zapytaniem 

ofertowym ZO/ZOŚ/6/2015 Wykonawcy nie wolno ich realizować bez uzyskania 

dodatkowego zamówienia na podstawie dodatkowej umowy, 
i) Wszelkie samoistne dyspozycje Wykonawcy w zakresie wykonania prac nie objętych 

zamówieniem będą bezskuteczne, 

j) O konieczności wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje Zamawiającego 

pisemnie. 
7. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 



8. Opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa stanowiła będzie opis przedmiotu 

zamówienia na roboty budowlane, w związku z czym Projektant wyraża zgodę na publikację 

przez Zamawiającego, opracowanego utworu na stronach internetowych, udostępnianie pełnej 
wersji w formie elektronicznej, papierowej włącznie z kopiowaniem w dowolnej ilości. 

9. Załączniki stanowiące integralną część niniejszej umowy stanowią: 

1) Zapytanie ofertowe ZO/ZOŚ/6/2015 z dnia 16.10.2015 r. 
2) Opis zakresu przedsięwzięcia p.n. „Budowa instalacji do mechaniczno – biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Zakładu 

Zagospodarowania Odpadów w Korczowie, gm, Biłgoraj, na działce o numerze 

ewidencyjnym 1458/3” 
3) Oferta Wykonawcy  

§ 10. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla każdej ze stron. 
 

 

 

 

Zamawiający:                                                                                         Wykonawca: 

 


