UMOWA NR 002 / I / TZ / 2020
zawarta w dniu 02-03-2020 roku w Poznaniu pomiędzy :
VEOLIA Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000020765, NIP 777 00 00 755; REGON 630956570, o kapitale zakładowym
105 947 725,00 PLN opłaconym w całości, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w
rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w
transakcjach handlowych (Dz.U.2019 poz.118 z późn. zm.), zwaną dalej Zamawiającym,
reprezentowaną przez:
1. ......................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................

a
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ......................................................................................................................................................
2. ......................................................................................................................................................
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne opracowywanie na zlecenie Zamawiającego
dokumentacji budowlano–wykonawczej dla zadań inwestycyjnych, rozwojowych oraz
remontowych realizowanych przez Zamawiającego.
2. Umowa jest zawarta na czas określony od dnia zawarcia niniejszej umowy do 28.02.2023r.
Zadania zlecone w trakcie obowiązywania niniejszej umowy są realizowane wg zasad w niej
określonych.
3. Umowa obejmuje wykonywanie dokumentacji dla:
- węzłów cieplnych nowoprojektowanych, modernizowanych i rozbudowywanych
- przyłączy cieplnych
- sieci cieplnych nowoprojektowanych oraz modernizowanych
4. Dokumentacja powinna zawierać opracowania dla wszystkich branż, które będą niezbędne
i wymagane dla realizacji poszczególnych zadań.
5. W ramach opracowań dokumentacji projektant powinien dokonać niezbędnych inwentaryzacji
oraz przygotować wytyczne dla wszystkich branż.
6. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów budowlanych i wykonawczych bez
używania nazw własnych materiałów i urządzeń a jedynie przy określeniu ich wymaganych
parametrów technicznych. W przypadku doboru w dokumentacji projektowej materiałów lub
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urządzeń konkretnego typu lub odpowiadających konkretnej normie należy opisać możliwość
zastosowania produktów równoważnych.
Za produkt równoważny może być uznany produkt inny niż wymieniony w dokumentacji
projektowej, który spełnia założone parametry techniczne i jest pod tym względem nie gorszy
od wymienionego w ww. dokumentacji. Wymagane jest wówczas również określenie
wymagań do jego zamiany.
W przypadku, gdy opracowywana dokumentacja nie dotyczy zadania, które będzie rozliczane
w trybie UZP, Zamawiający wymaga, by dokumentacja projektowa określała parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne zastosowanych wyrobów, albo podawała przykładowo 2
– 3 nazwy handlowe tych wyrobów, które spełniają parametry przewidziane w dokumentacji
projektowej, w celu zapewnienia konkurencyjności przy zamawianiu tych wyrobów.
7. Dla potrzeb projektów przyłączy i sieci cieplnych Zamawiający będzie przekazywał
Wykonawcy mapy sytuacyjne i mapy ewidencyjne oraz wypisy z rejestru gruntów.
§2
1. Prace wykonywane będą sukcesywnie zgodnie z terminami określonymi w załącznikach nr 1, 2
i 3 do umowy.
2. Termin opracowania dokumentacji ustalony zgodnie z Załącznikiem nr 1, 2 lub 3, wskazany w
Zleceniu jest terminem przekazania kompletnej uzgodnionej dokumentacji do odpowiedniego
Wydziału Zamawiającego. Przekroczenie tego terminu będzie podstawą do zastosowania kar
umownych.
3. Terminy ustalone zgodnie z postanowieniami ust. 1 i 2 powyżej będą liczone od chwili
przekazania przez Zamawiającego zlecenia oraz kompletu materiałów wyjściowych do
projektowania (mapy, warunki techniczne).

1.

2.

3.

4.

5.

§3
Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej z należytą
starannością, w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, przepisami prawnymi i obowiązującymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej i „Wytycznymi do projektowania sieci i węzłów cieplnych”
opracowanymi przez VEOLIA Energia Poznań S.A. – (aktualne na stronie VEOLIA
https://energiadlapoznania.pl/zostan-klientem/cieplo-systemowe/dlaprojektanta/
Przekazywane opracowania i dokumenty będą: kompletne z punktu widzenia celu, któremu
mają służyć, zawierać wymagane potwierdzenia dokonania sprawdzeń, wzajemnie
skoordynowane w zakresie merytorycznym oraz będą posiadać wymagane opinie i
uzgodnienia, a także zawierać spis opracowań wchodzących w komplet.
W przypadku projektowania urządzeń, które mają być zlokalizowane na terenie osób trzecich
Wykonawca zobowiązuje się do roboczej współpracy z upoważnionym przedstawicielem
Zamawiającego w celu uzgodnienia ostatecznej formy regulacji terenowo-prawnych.
W okresie realizacji zlecenia Wykonawca informować będzie pisemnie Zamawiającego o
postępie i zaawansowaniu prac przy opracowywaniu dokumentacji projektowej oraz będzie
sygnalizować pojawiające się zagrożenia, przy usunięciu których niezbędne jest działanie
Zamawiającego. Osoby upoważnione lub wskazane przez Zamawiającego będą miały
zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą
rozważone przez projektantów.
W trakcie realizacji zlecenia, Wykonawca zobowiązany jest przesyłać do wiadomości
Zamawiającego kopie składanych wniosków do stosownych Urzędów oraz kopie uzyskanych
na podstawie tych wniosków decyzji drogą elektroniczną na adres wskazany w §8 ust. 1.
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6. Wykonawca zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach zorganizowanych z
przedstawicielami Zamawiającego oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w realizację
Inwestycji, w zależności od potrzeb na etapie przedprojektowym, w celu wzięcia udziału w
wizji na obiekcie. Należność za działania przedprojektowe ujęta jest w wynagrodzeniu (cennik
nr 1, 2 i 3).
7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego takiej potrzeby, Wykonawca zobowiązuje się
wyprzedzająco uzyskać decyzję lokalizacyjną lub środowiskową.

1.

2.
3.

4.

5.

§4
Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy istotne do wykonania prac projektowych
objętych umową informacje, materiały, dane wyjściowe i dokumenty oraz dodatkowe dane,
których potrzeba wyłoni się w trakcie projektowania, lub poda swoje rozstrzygnięcia.
W przypadku, gdy termin przekazania powyższych danych przekroczy 14 dni od dnia
zgłoszenia zapotrzebowania Strony rozważą skorygowanie terminu wykonania danego zadania.
Przy odbiorze danych określonych w ust. 1 Wykonawca nie ma obowiązku sprawdzenia ich
kompletności, ale o ewentualnych brakach zawiadomi niezwłocznie Zamawiającego.
W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminów dostarczenia danych
określonych w ust. 1, bądź gdy dostarczone dane będą niepełne lub wadliwe, Wykonawca ma
prawo żądać zmiany terminów wykonania danego zadania lub poszczególnych jego części.
W ramach zawartej umowy Zamawiający zobowiązuje się do :
 udzielenia Wykonawcy odpowiedzi na jego formalne wystąpienia w terminie 14 dni od
dnia otrzymania wystąpienia,
 współdziałania w celu uzyskania przedmiotu zamówienia spełniającego cele określone w
umowie.
Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o
zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy.

§5
1. Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu następujące ilości dokumentacji:
Dla węzłów cieplnych w budynkach nowoprojektowanych i dla węzłów cieplnych
istniejących – modernizowanych lub rozbudowywanych:
 Projekty technologiczne
– 4 egz.
 Projekt elektryczny i akpia (o ile będzie wymagany)
– 4 egz.
W ramach opracowania projektant powinien dokonać niezbędnych inwentaryzacji oraz
przygotować wytyczne dla wszystkich branż tj.: budowlanej, wod.-kan., elektrycznej oraz
wentylacji.

1.1.

1.2. Dla przyłączy cieplnych.
 Projekt technologiczny przyłącza
– 4 egz.
 Pozostałe projekty (odtworzenia, organizacja ruchu itp. o ile będą wymagane)
– 3 egz.
 Przedmiar robót (o ile będzie wymagany)
– 3 egz.
 Kosztorys inwestorski (o ile będzie wymagany)
– 1 egz.
 Oryginały potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia oraz wszelkich niezbędnych uzgodnień,
opinii i pozwoleń – spięte w oddzielnej teczce (nie dotyczy uzgodnień projektów
organizacji ruchu i odtworzeń)
1.3. Sieci cieplne nowe oraz modernizowane (wymiana sieci kanałowej na preizolowaną).
 Projekt technologiczny sieci
– 6 egz.
 Pozostałe projekty (odtworzenia, organizacja ruchu itp.)
– 3 egz.
 Przedmiar robót (o ile będzie wymagany)
– 3 egz.
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 Raport oddziaływania inwestycji na środowisko
(o ile będzie wymagany)
– 2 egz.
 Kosztorys inwestorski (o ile będzie wymagany)
– 1 egz.
 Oryginały pozwolenia na budowę lub potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz
wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii i pozwoleń – spięte w oddzielnej teczce (nie
dotyczy uzgodnień projektów organizacji ruchu i odtworzeń)
 Kopie projektów odtworzenia nawierzchni i organizacji ruchu tożsame z oryginałem
uzgodnionej dokumentacji opieczętowanej.
2. Z chwilą wykonania dokumentacji (zgodnie z zadeklarowanymi terminami), a jeszcze przed
uzyskaniem pozwolenia na budowę lub potwierdzenia zgłoszenia, Wykonawca dostarczy
wyprzedzająco Zamawiającemu po 1 egz. dokumentacji.
3. Wykonawca opatrzy dokumentację, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, w
pisemne oświadczenie, że dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami oraz normami i że jest kompletna. Wykaz opracowań oraz pisemne
oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralna część przekazywanej dokumentacji.
4. Miejscem odbioru wykonanej dokumentacji projektowej lub jej części będzie siedziba
Zamawiającego.
5. Zamawiający - po otrzymaniu dokumentacji projektowej lub jej części – przystąpi do
czynności odbioru przekazanej dokumentacji, który zakończy w terminie do 10 dni roboczych
albo podpisaniem dokumentu odbioru, albo zwrotem dokumentacji, z podaniem w piśmie
przyczyn odmowy odbioru.
6. Przy odbiorze przedmiotu zamówienia Zamawiający nie jest obowiązany dokonywać
sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej.
7. Wykonawca oprócz pełnej dokumentacji w formie papierowej w ilościach określonych w § 5
pkt. 1.1 - 1.3 , dostarczy również pełną dokumentację w formie elektronicznej na nośniku CD
lub udostępnionym dysku w formacie PDF – skany projektu po wszystkich uzgodnieniach
przez poszczególne instytucje opiniujące oraz w formacie DWG dla rysunków, a w przypadku
„Przedmiaru robót” oraz „Kosztorysu Inwestorskiego” w formacie PDF oraz „ATH”.
8. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego zmian w opracowanych
dokumentacjach. Zmiany mogą być wprowadzane przez uprawnionego projektanta.
Odpowiedzialność za zakres zmian ponosi wówczas osoba wprowadzająca zmianę
(uprawniony projektant). Z tytułu wprowadzania zmian w dokumentacji w powyższym trybie,
Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia.
9. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zrealizuje odwierty geologiczne w ilości wskazanej
przez Zamawiającego w warunkach technicznych.
§6
1. Strony ustalają, że z tytułu wykonania zadania zleconego na podstawie niniejszej umowy
Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie, którego wysokość zostanie ustalona w
oparciu o stawki zawarte w Załącznikach 1, 2 i 3 do umowy.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca naliczać będzie do faktur podatek VAT w
wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów.
3. Wynagrodzenie za nadzór autorski w trakcie budowy jest ujęte w wynagrodzeniu, o którym
mowa w ust. 1.
4. Wynagrodzenie ustalone przy zastosowaniu stawek, o których mowa w zał. nr 1, 2 i 3 do
umowy jest ostateczne i za zgodą obu stron może zostać zmienione tylko w przypadku, gdyby
w toku realizacji przedmiotu umowy nastąpiła taka zmiana okoliczności, której nie można było
przewidzieć i w rezultacie, której wykonanie zlecenia po dotychczasowej cenie groziłoby
jednej ze stron rażącą stratą.
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5. W przypadku dodatkowych opłat za uzgodnienia projektu np. z PKP itp., opłata ta, po
uzgodnieniu z Zamawiającym, może zostać uwzględniona jako dodatkowe koszty wykonania
zadania.
6. Wynagrodzenie za uzyskanie decyzji, o których mowa w § 3 ust. 7 wynosi 10% wartości
wynagrodzenia – część technologiczna – przewidzianego w cenniku za dany projekt. Koszty
opłat administracyjnych ponosi Zamawiający.
W przypadku, gdy Zamawiający postanowi o kontynuacji prac nad dokumentacją projektową
dla zadania, dla którego uzyskano wstępnie decyzje o których mowa w § 3 ust. 7, wartość
wynagrodzenia za opracowanie projektu – część technologiczna – wynosić będzie 95%
wartości wskazanej w cenniku.
§7
1. Dopuszcza się możliwość zlecenia przez Wykonawcę, każdorazowo za zgodą
Zamawiającego, części robót podwykonawcom. Podwykonawca powinien posiadać
odpowiednie uprawnienia do realizacji podzleconego zakresu robót.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za podzlecany zakres robót tak w zakresie
terminów, jak i jakości (gwarancja i rękojmia za wady).
3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu listy podwykonawców
celem akceptacji.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania wypłaty wynagrodzenia za wykonaną
dokumentację, do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia
podwykonawcom zaangażowanym przy wykonywaniu tych prac.
§8
1. Do kierowania pracami projektowymi Wykonawca wyznacza:
 …………………………

-

tel. …………………..; e-mail ……………………

 …………………………

-

tel. …………………..; e-mail ……………………

2. Do udzielania wszelkich wyjaśnień w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający
wyznacza:
 Krzysztof Kubiatowicz tel. 722 030 711; e-mail krzysztof.kubiatowicz@veolia.com
 Tomasz Skowroński

-

tel. 667 620 418; e-mail tomasz.skowronski@veolia.com

 Przemysław Lipiecki

-

tel. 661 557 848; e-mail przemyslaw.lipiecki@veolia.com

§9
1. Zasady wystawiania faktur i regulowania należności.
1.1. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych przedstawicieli stron
protokół odbioru prac.
1.2. Zamawiający zobowiązuje się do uregulowania należności wynikającej z faktury w
terminie 30-tu dni od dnia otrzymania faktury wystawionej zgodnie z ust. 1.1. z
uwzględnieniem § 6.
2. W przypadku opóźnienia w realizacji należności Wykonawca może naliczać odsetki za każdy
dzień zwłoki w wysokości ustawowych odsetek za opóźnienie w zapłacie.
3. Wykonawca oświadcza że jest podatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem
NIP ……………………..
4. Zamawiający jako podatnik podatku VAT zarejestrowany pod nr NIP 777-00-00-755 i
upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu jako odbiorcy.
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5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie przelewem na konto: ……………………………
na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktury należy dostarczać na adres:
Inwar/Veolia
ul. Juliana Tuwima 4
98-200 Sieradz”
lub w przypadku podpisania Porozumienia o e-fakturach (załącznik nr 9) na adres mailowy
wskazany w ww. Porozumieniu.
6. Na fakturze należy umieścić nr Zamówienia zakupu podany przez Zamawiającego.
7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w niniejszej umowie lub na fakturze rachunku
bankowego nieujawnionego w Elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym przez
Krajową Administrację Skarbową (zwanym dalej Wykazem), Zamawiający będzie uprawniony
do dokonania zapłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w Wykazie, co będzie
stanowić wykonanie zobowiązania Zamawiającego, a w razie braku rachunku Wykonawcy w
Wykazie zapłata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w niniejszej
umowie lub na fakturze, przy równoczesnym poinformowaniu urzędu skarbowego właściwego
dla Wykonawcy w terminie 3 dni o dokonaniu płatności na rachunek bankowy nieujęty w
Wykazie.
§ 10
1. Strony zgodnie postanawiają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy może nastąpić przez zapłatę kary umownej.
2. Ustala się kary umowne w następujących okolicznościach i wysokościach:
2.1. Za odstąpienie od umowy, strona z winy której to odstąpienie nastąpiło zobowiązana jest
do zapłaty drugiej stronie kary umownej w wysokości 30 000 zł.
2.2. Za zwłokę w opracowaniu dokumentacji zleconej przez Zamawiającego oraz za zwłokę w
usunięciu stwierdzonych wad, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu
kary umownej w wysokości 1,0 % wartości wynagrodzenia dla danego zadania
określonego zgodnie z § 6, za każdy dzień zwłoki. Dniem rozpoczęcia naliczania kar
będzie następny dzień po terminie umownym określonym na podstawie § 2.
3. Strony zastrzegają sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do
wysokości poniesionej i udokumentowanej szkody.
§ 11
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt. 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr
119, str. 1) (dalej „RODO”) danych osobowych osób reprezentujących Stronę, kontaktowych
lub odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań wynikających z Umowy
(pracowników, współpracowników, przedstawicieli, podwykonawców).
2. Każda ze Stron udostępni drugiej Stronie dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1
powyżej w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, który może obejmować m.in.: imię i
nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego,
informacje potwierdzające wymagane doświadczenie, uprawnienia lub kwalifikacje.
3. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób, o których mowa w ust. 1, do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie Umowy,
wzajemną komunikację i współpracę, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych
wynikających z Umowy lub z nią związanych.
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4. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z Umową, RODO oraz
innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
5. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w imieniu Zamawiającego obowiązek
informacyjny, wobec wskazanych przez Wykonawcę osób, o których mowa w ust. 1 powyżej,
w tym poinformować je o udostępnieniu ich danych w zakresie i celach opisanych powyżej, w
szczególności wskazując informacje wymagane na podstawie art. 14 RODO. Obowiązek
informacyjny Zamawiającego stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. Zamawiający
zrealizuje w imieniu Wykonawcy obowiązek informacyjny, wobec wskazanych przez
Zamawiającego osób, o których mowa w ust. 1 powyżej, jeżeli Wykonawca wyrazi taką
wolę. W takim przypadku Wykonawca przedłoży swój obowiązek informacyjny, który będzie
stanowił załącznik nr 6 do niniejszej Umowy.
6. Strona, która spełnia obowiązek informacyjny w imieniu drugiej Strony, nie ponosi
odpowiedzialności za zakres ani treść tego obowiązku informacyjnego.

1.
2.

§ 12
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony są zobowiązane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.
Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 13
1. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich
nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosowane będą przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Załącznikami do umowy są:

1. Załącznik nr 1 – Cennik, zakresy, parametry i terminy realizacji dla projektów węzłów
cieplnych.
2. Załącznik nr 2 – Cennik, zakresy, parametry i terminy realizacji dla przyłączy cieplnych.
3. Załącznik nr 3 – Cennik, zakresy, parametry i terminy realizacji dla sieci cieplnych.
4. Załącznik nr 4 – OWZ
5. Załącznik nr 5 – Wymagania bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska wraz z taryfikatorem kar z
tytułu naruszeń przepisów bhp i ppoż. na terenie Zamawiającego lub obiektach zewnętrznych,
na których Wykonawca realizuje prace na rzecz Zamawiającego,
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6. Załącznik nr 6 – Obowiązek informacyjny VEOLIA
7. Załącznik nr 7 – Obowiązek informacyjny wykonawcy
8. Załącznik nr 8 – Nasze podstawowe relacje z dostawcami
9. Załącznik nr 9 – Porozumienie e-faktury
10. Załącznik nr 10 – Wykaz firm Grupy Veolia w Polsce
11. Załącznik nr 11 – Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
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