
 

 

L.dz. DIiR/………………/…/2021               Wałbrzych, dnia ……….2021 r.  
 
Zleceniodawca:        Zleceniobiorca: 
„INVEST-PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o.     ……………..  
ul. Uczniowska 16        Ul. ………….. 
58-306 Wałbrzych        ………….. 
NIP: 8862887034       NIP: ……………. 
          

 
ZLECENIE 

 Na podstawie przeprowadzonego zapytania ofertowego, „INVEST-PARK DEVELOPMENT” 
Sp. z o.o. zleca wykonanie usługi polegającej na –  „Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz 
z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych 
zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, do istniejących urządzeń wodnych”: 

Przedmiotem Zamówienia jest:  
 Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia 

wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych, 
pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – magazynowych 
zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, do istniejących 
urządzeń wodnych w zakresie określonym ustawą dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne Dz.U.2017 poz. 1566 – zgodnie z załącznikiem nr 1; 

 Wykonanie wszelkich uzgodnień i opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego; 

 Złożenie wniosku oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznego 
pozwolenia wodnoprawnego w zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych, pochodzących z funkcjonujących hal produkcyjno – 
magazynowych zlokalizowanych przy ul. Wałbrzyskiej 38 w Świebodzicach, do 
istniejących urządzeń wodnych. 

Załączniki do niniejszego zlecenia:  
- archiwalny operat wodnoprawny wraz z ze wszystkimi załącznikami; 
- mapa zasadnicza  w wersji elektronicznej dwg./dxf.; 
- wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów;  
- oferta Zleceniobiorcy. 
 

Termin wykonania zlecenia:  
a) termin na opracowanie operatu wodnoprawnego i złożenie kompletnego wniosku 

do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 15.07.2021 r.;  



 

 

Opóźnienia i kary umowne : 
 
a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu zlecenia Zleceniodawca ma prawo zastosować 

wobec Zleceniobiorcy kary za opóźnienie: 
- 2 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zlecenia; 

            b) kara umowna zostanie potrącona z dowolnej należności Zleceniobiorcy zlecenia. 
 
Kwota za wykonanie niniejszego zlecenia to ………….. zł netto (słownie: ………………zł 
00/100 zł) + należny podatek VAT, płatne w dwóch ratach: 
a) ………… zł netto (słownie: …………… zł 00/100) + należny podatek VAT – za 

opracowanie operatu wodnoprawnego i złożenie kompletnego wniosku do 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; 

b) …………. zł netto (słownie: …………. zł 00/100) + należny podatek VAT – po 
otrzymaniu ostatecznej decyzji. 

 
 
Termin płatności 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej FV wraz z 

protokołem odbioru podpisanym przez pracownika „INVEST-PARK DEVELOPMENT” sp. z o.o. 
 

 
Z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administratorem danych osobowych jest Invest-Park Development Sp. z o.o 
Dane osobowe zawarte w Zleceniu służą wyłącznie do celów jego zawarcia i realizacji jego postanowień. 
Do wiadomości: 

1) adresat 
2) a/a 

Przygotowała : Dagmara Komendera  


