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UMOWA NR …./2019 – projekt 

zawarta bez zastosowania procedur przetargowych zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2018 r. 1986 ze zm.) w dniu  

…………………………………… r. w Urzędzie Gminy Przesmyki pomiędzy:  

 

Gminą Przesmyki ul. 11 Listopada 13, 08-109 Przesmyki, NIP 821 238 96 33, REGON 

711 582 569 reprezentowaną przez:  

Andrzeja Skolimowskiego –Wójta Gminy Przesmyki  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Jolanty Hawryluk 

zwaną  

 dalej „Zamawiającym”, 

a  

……………………………………………………………. 

 

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowanym przez: 

………………………………………………. 

została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie ekspertyzy  

i sporządzenie opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków 

wodnych lub melioracji wodnej w sprawie zmiany stanu wody na działkach o nr ew. 71/1, 

72 oraz 73 obręb geodezyjny Tarkówek gm. Przesmyki, w związku z prowadzonym 

postępowaniem administracyjnym w sprawie zalewania drogi (poprzez gromadzenie się wód 

opadowych) oraz podwórek na wysokości drogi zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych 

98, 69 i 70 w miejscowości Tarkówek gm. Przesmyki. 

2. Opracowanie powinno określać: 

1) opis poprzedniego stanu wody na gruncie porządzonego w oparciu o mapy archiwalne  

i informacje zainteresowanych wraz z dokumentacją fotograficzną; 

2) opis istniejącego stanu wody na gruncie; 

3) porównanie stanu poprzedniego i istniejącego, opis zaistniałych zmian oraz wskazanie 

działań jakie wykonano na działkach nr ew. 98, 69 i 70 obręb geodezyjny Tarkówek, gmina 

Przesmyki; 

4) czy na działkach nr ew. 71/1, 72 i 73 oraz 98, 69, 70 obręb geodezyjny Tarkówek nastąpiła 

zmiana stanu wody na gruncie, jeśli tak należy wskazać jaki czynnikami została wywołana, 

na czym polegała oraz kto jest sprawcą ewentualnej zmiany stanu wody na gruncie; 

5) czy nastąpiła zmiana kierunku odpływu wód opadowych, jeśli tak to z jakiej przyczyny; 

6) czy dochodzi do zalewnia działek nr ew. 71/1, 72 i 73 w miejscowości Tarkówek, jeśli tak 

należy wskazać przyczyny zalewania oraz określić sposób usunięcia przeszkód oraz zmian 

w odpływie wody w rozumieniu art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1121); 
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7) czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody na działkach nr ew. 71/1, 

72 i 73 w miejscowości Tarkówek; 

8) czy remont drogi gminnej na działce nr ew. 98 w miejscowości Tarkówek spowodował 

zmianę ukształtowanego w terenie systemu zasobów wodnych; 

9) określenie położenia działek nr ew. 71/1, 72 i 73 w stosunku do działek nr ew. 98, 69  

i 70 w miejscowości Tarkówek; 

10) pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami; 

11) dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie;  

12) wnioski i zalecenia niezbędne do wydania decyzji administracyjnej, o której mowa  

w art. 29 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121). 

3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały dotyczące 

prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy, przebieg 

postępowania. Pozostałe materiały, w tym mapy topograficzne, archiwalne, Wykonawca 

zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie na własny koszt (powinny być one 

uwzględnione w wycenie). 

4. W trakcie ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron postępowania do zadawania 

pytań świadkom i biegłym oraz do czynnego udziału w postępowaniu. W związku z 

powyższym czynności konieczne do wykonania (tj. oględziny lokalne) powinny być 

wykonane po uprzednim zawiadomieniu stron postępowania. 

5. Po sporządzeniu opinii i przedstawieniu jej stronom, Wykonawca będzie miał obowiązek 

ustosunkować się pisemnie do ewentualnych uwag stron postępowania w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

§ 2 

Przedmiotowe prace Wykonawca zobowiązany jest wykonywać w okresie do dnia 

……………………… r. 

§3 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada prawo do wykonywania określonej działalności lub 

czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej  

i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia oraz dysponuje odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, którymi się 

będzie posługiwał przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

§ 4 

Wykonawca zobowiązuje się do: 

1. profesjonalnej realizacji zamówienia, przy użyciu swojej wiedzy i doświadczenia, zgodnie  

z obowiązującym stanem prawnym oraz podejmowania wszelkich niezbędnych działań 

mających na celu należyte i terminowe wykonanie przedmiotu umowy; 

2. korzystania z udostępnionych przez Zamawiającego dokumentów wyłączenie w celu 

realizacji niniejszej umowy; 

3. występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji i innymi podmiotami 

w celu pozyskania danych i materiałów, niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, w granicach udzielonego pełnomocnictwa. 
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§ 5 

1. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie i realizację umowy jest 

……………………… tel. ………………………….., e-mail: ……………………… 

2. Przedstawicielem Zamawiającego jest ………..……….…… tel. ………………………..., 

e-mail: ………………………………... 

§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala się wysokość wynagrodzenia ryczałtowego: 

netto: …………………………………….………. 

brutto: ………………………………..………….. 

słownie: ………………………………………………………………….. 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na konto Wykonawcy nr: …………………………………  

w terminie 14 dni po wystawieniu prawidłowej faktury VAT/rachunku. 

§ 7 

Zamawiający zobowiązany jest do przekazania Wykonawcy materiałów dotyczących 

prowadzonego postępowania, określając lokalizację działek, charakter sprawy i przebieg 

postępowania. 

§8 

1. Wykonawca będzie wykonywał czynności związane z realizacją przedmiotu umowy  

w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie niniejszej 

umowy oraz w zakresie udzielonych mu przez Zamawiającego w toku realizacji umowy 

pełnomocnictw. 

2. Zamawiający zobowiązuje się udzielać Wykonawcy pełnomocnictw, o których mowa  

w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie wraz  

z uzasadnieniem przez Wykonawcę takiej potrzeby. 

3. Zamawiający może odmówić udzielenia pełnomocnictwa, w szczególności, gdy nie jest ono 

związane z przedmiotem niniejszej umowy lub nie leży w interesie publicznym lub nie może 

być udzielone Wykonawcy na podstawie odrębnych przepisów. 

§ 9 

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 

wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1. 

2. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kwoty kary umownej z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy na podstawie wystawionych faktur. 

3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, Zamawiający może odstąpić od umowy. W takim przypadku 
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Wykonawcy należy się wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną i odebraną część przedmiotu 

umowy. 

§ 10 

1. Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z poniższych 

okoliczności: 

1) konieczności zmiany terminu określonego w § 2 umowy w przypadku wystąpienia tzw. 

siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających zachowanie zadeklarowanego terminu, a także w przypadku 

niezawinionego wydłużenia postępowania administracyjnego, obejmującego uzyskanie 

niezbędnych do realizacji zadania decyzji (jeśli konieczne), zezwoleń i uzgodnień (do 

wydania których, instytucje są zobowiązane na mocy przepisów prawa lub regulaminów), 

jak również w przypadku wystąpienia nie dających się przewidzieć zjawisk 

geologicznych i hydrologicznych pojawiających się w trakcie realizacji robót, a także 

innych nie przewidzianych okoliczności jak np. odkrywki archeologiczne, odkrycie 

niewybuchu, itp., co może spowodować konieczność wydłużenia deklarowanego terminu 

zakończenia zleconych robót; 

2) zmiana danych podmiotowych dotyczących wykonawcy, lokalizacji siedziby 

wykonawcy; 

3) zmiana konta bankowego, na które zamawiający przeleje należne wynagrodzenie za 

wykonane roboty; 

4) zmiany danych osobowych – zmiany osób (personelu), 

5) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji przedmiotu umowy, 

spowodowanych działaniem osób trzecich; 

6) zmiana obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT. 

2. Wszystkie postanowienia opisane w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które zamawiający 

może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

Warunkiem dokonania zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy, 

jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie, pod rygorem nieważności zmiany. 

§ 11 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

 

§12 

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

 

 
 

 

WYKONAWCA                                                                                                      ZAMAWIAJĄCY 
 

 

 


