Kwidzyński Park
Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.
Górki 3A, 82-500 Kwidzyn
tel. 55 619 31 51,
fax: 55 619 31 52

NIP: 581-18-79-158; REGON: 220249083
Kapitał zakładowy: 15 219 500,00 zł, KRS 0000258211
Miejsce zarejestrowania: VII Wydział Gospodarczy KRS
w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku

Załącznik 3 do Zapytania Ofertowego- WZÓR UMOWY NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ
UMOWA Nr …………………
Zawarta w dniu …………………………… 2015 roku w ……………………… pomiędzy:
Kwidzyńskim Parkiem Przemysłowo – Technologicznym Sp. z o.o. z siedzibą w Górki 3A, 82-500
Kwidzyn, NIP 581-18-79-158, REGON 220249083, reprezentowanym przez Jarosława Rosiaka –
Prezesa Zarządu, zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
zwaną dalej Wykonawcą.
§1 [Przedmiot umowy]
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i proceduralnej dotyczącej
przyłączenia do instalacji odbiorczej sieci elektroenergetycznej, rocznie bilansującej się, istniejącej
instalacji wytwórczej odnawialnych źródeł energii, które są własnością KPPT SP. z o.o., zgodnie z
Warunkami przyłączenia nr P/14/055558 z dnia 05.05.2015 r. oraz aktualizacją nr 1 Warunków
przyłączenia z dnia 14.09.2015 r. wystawionymi przez Energa – Operator S.A., zgodnie z poniższym
zakresem:
1. Wykonanie i uzgodnienie z Energa- Operator S.A. projektu budowlano- wykonawczego
obejmującego zakresem:





Wyposażenie instalacji w łącznik sprzęgający, zabezpieczenia, aparaturę pierwotną i wtórną
spełniającą wymagania określone w Warunkach Przyłączenia w pkt. 7.2.3;



Wyposażenie instalacji w urządzenia telemechaniki, przystosowane do zdalnego nadzoru
i sterowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach Przyłączenia w pkt 7.2.4;



Przebudowę i rozbudowę układu pomiarowo- rozliczeniowego wraz z układem zdalnego
odczytu danych pomiarowych, zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach
Przyłączenia w pkt 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5;
Dostosowanie istniejącej instalacji odbiorczej do przyłączenia instalacji wytwórczej zgodnie
z wymaganiami Energa- Operator S.A.

2. Uzyskanie niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Uzyskanie pozwolenia na budowę do dnia ………………..
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4. Opracowanie i uzgodnienie z Energa Operator S.A. Instrukcji ruchu i eksploatacji urządzeń,
instalacji i sieci w obiektach KPPT w miejscowości Górki 3A zgodnie z zapisem pkt 13.2 Warunków
Przyłączenia.
5. Opracowanie i uzgodnienie z Energa- Operator S.A. Instrukcji współpracy instalacji wytwórczej
z siecią Energa- Operator S.A. zgodnie z zapisem pkt 13.2 Warunków Przyłączenia.
6. Wraz z dokumentacją należy wykonać kosztorys inwestorski i ślepy.
7. Opracowanie i uzgodnienie z Energa- Operator S.A. zakresu odbioru technicznego i prób
funkcjonalnych instalacji wytwórczej zgodnie z zapisem w pkt 13.2 Warunków Przyłączenia.

§2 [Termin wykonania przedmiotu umowy]
1. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji zadania wymienionego w §1 z dniem
podpisania Umowy.
2. Termin sporządzenia dokumentacji w zakresie wynikającym z Opisu Przedmiotu Zamówienia
(załącznik nr 1) ustala się do dnia …………………… dla punktów od 1 do 6, o których mowa w §1.
3. Termin sporządzenia dokumentacji w zakresie wynikającym z Opisu Przedmiotu Zamówienia
(załącznik nr 1) ustala się do dnia………………….. dla punku 7, o którym mowa w §1.

§3 [Obowiązki stron]
1. Zamawiający zapewni bieżącą współpracę i udzieli odpowiedzi na pytania związane z zakresem
dokumentacji, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami
szczególnymi właściwymi dla projektowanej branży.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia
w następującej ilości egzemplarzy:
a) dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary,
kosztorys inwestorski i ślepy w wersji papierowej – 4 egzemplarze;
b) w wersji elektronicznej edytowalnej i nieedytowalnej (w postaci plików pdf)– 2 egzemplarze.
4. Zamawiający potwierdzi przyjęcie przedmiotu zamówienia protokołem przekazania, w terminie
7 dni od daty ich dostarczenia.
5. Odbiór
dokumentacji
nastąpi
na
podstawie
protokołu
zdawczo-odbiorczego
wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że wymieniona w protokole dokumentacja jest wykonana
zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawnymi, techniczno-budowlanymi oraz normami
i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
6. Podpisane przez Zamawiającego protokoły zdawczo-odbiorcze bez uwag, będą stanowiły
podstawę do wystawienia faktury za realizację przedmiotu umowy.
7. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy Zamawiającemu do jego siedziby w terminach
o których mowa w § 2.
8. Wykonawca w dniu podpisania niniejszej umowy zobowiązany jest do przedłożenia OC z tytułu
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prowadzenia działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia minimum 100 000,00 zł.
9. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:
a) uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót
budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót;
b) wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji, i w razie konieczności wykonywania
rysunków uzupełniających w zakresie wynikającym z przedmiotu niniejszej umowy.
§4 [Wynagrodzenie i zapłata za pracę]
1. Za wykonanie prac określonych w §1 ustala się wynagrodzenie umowne netto w wysokości
……………………………..zł+ VAT/słownie:………………………………………………………………………………………………
+VAT.
2. Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół
zdawczo-odbiorczy dokumentacji z wykazem i oświadczeniem o jej kompletności zgodnie
z postanowieniem § 3 umowy.
3. Wynagrodzenie będzie uregulowane przez Zamawiającego jednorazowo, po protokolarnym
przejęciu całości przedmiotu umowy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej faktury.
4. Za dzień uiszczenia wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
5. Z chwilą uiszczenia przez Zamawiającego wynagrodzenia, o którym mowa powyżej Wykonawca
przenosi na Zamawiającego, majątkowe prawa autorskie do stworzonych w ramach wykonywania
Umowy utworów, bez ograniczeń co do okresu eksploatacji, na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych obejmujących w
szczególności:
a) wprowadzanie utworu do pamięci komputera,
b) rozpowszechnianie utworu, w szczególności poprzez udostępnianie go w sieciach
komputerowych oraz w każdy inny sposób zapewniający dostęp do niego w miejscu i
czasie wybranym przez użytkownika,
c) wykonywanie, korzystanie, rozpowszechnianie i publikowanie opracowań utworu,
d) utrwalanie każdą znaną techniką ,
e) zwielokrotnianie każdą znaną techniką,
f) sporządzanie cyfrowego zapisu utworu,
g) sprzedaż, dzierżawa, najem, użyczenie, użytkowanie egzemplarzy Utworu,
h) zamieszczanie Utworu w opracowaniach kompleksowych i zbiorowych,
i) zawieranie umów licencyjnych (dalszych licencji, sublicencji) mających za przedmiot
Utwór,
j) modyfikacja Utworu oraz jego dzielenie,
6. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje eksploatację utworu w dowolnym języku.

3

§5 [Kary umowne]
1. Zamawiający może żądać zapłacenia przez Wykonawcę kar umownych:
a) Za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
b) Za zwłokę w przekazaniu dokumentacji, która nastąpiła z przyczyn zależnych
od Wykonawcy, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień
zwłoki.
2. Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy zostanie odliczona od wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w §4 pkt 1 umowy.
3. Z tytułu nieuregulowania należności w terminie określonym w §4, ust. 3 (z zastrzeżeniem sytuacji
przewidzianych w §5) Wykonawcy należą się odsetki ustawowe.

§6 [Gwarancja]
1. Na prace projektowe stanowiące przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca udziela gwarancji
jakości na okres 36 miesięcy od daty odbioru dokumentacji (podpisania przez Zamawiającego
protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag).
2. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na swój koszt wad ujawnionych w okresie gwarancji,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
3. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłoszone i dochodzone także po upływie okresu
gwarancji, jeżeli przed jego upływem Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o istnieniu wady.
4. O istnieniu wady Zamawiający zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie.
5. W przypadku nie usunięcia wady przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo zlecić zastępcze usunięcie wad na koszt
Wykonawcy.
6. Jeżeli w toku realizacji inwestycji w oparciu o dokumentację projektową przekazaną
Zamawiającemu wystąpią wady i braki w dokumentacji projektowej, Wykonawca poniesie pełne
skutki finansowe wynikłe z konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych
spowodowanych tymi brakami i wadami.
§7
Żadna ze stron umowy, bez zgody drugiej strony, nie może przenieść na inną osobę praw
i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.
§8 [Postanowienia dodatkowe]
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy Strony dają
pod rozstrzygnięcie pod Sąd Powszechny, właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
3. Wszelkie zmiany w treści umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
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4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

……………………………………………………………………

………………………………………………………………

Załączniki:
1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia
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