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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

 

UMOWA nr  

(wzór) 

 

zawarta w dniu …...................... pomiędzy: 

Powiatem Aleksandrowskim, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,  

NIP:  8911623744, 

w imieniu którego działa: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, 

ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

reprezentowany przez …………………..……… - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie działający na podstawie upoważnienia Zarządu 

Powiatu Aleksandrowskiego  

przy kontrasygnacie:  

…………………………. – Głównego Księgowego 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

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

......................................................................................................................................................,  

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z wystąpieniem okoliczności o których 

mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), znak sprawy DUDiM.520.ZO.6.2019 została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Opracowanie 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2610C Turzno - 

Seroczki na odcinku o dł. ok. 4,00 km”. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do umowy. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

opisu przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi. 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne uprawnienia oraz niezbędną wiedzę do 

wykonania przedmiotu umowy. 

3. Na pisemne żądanie Wykonawcy, Zamawiający zobowiązuje się do udzielenia 

pełnomocnictwa Wykonawcy do reprezentowania go przed organami publicznymi 
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i sądami powszechnymi, w celu uzyskania pozwoleń, decyzji, zezwoleń i uzgodnień jeśli 

zajdzie taka konieczność.  

4. Wykonawca oświadcza, że otrzymał od Zamawiającego wszelkie informacje i nie zgłasza 

żadnych uwag do materiałów i informacji przekazanych mu przez Zamawiającego, 

a niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy.  

 

§ 3. 

Termin wykonania przedmiotu umowy określa się: od dnia zawarcia umowy do dnia 

23 sierpnia 2019 roku. 

 

§ 4. 

1. Miejscem przekazania przedmiotu umowy będzie Zarząd Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 

Aleksandrów Kujawski. 

2. Przy przejmowaniu przedmiotu umowy Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać 

sprawdzenia jakości przekazanej dokumentacji projektowej i pozostałych jej części.  

3. Dokumentem potwierdzającym przekazanie przedmiotu umowy jest protokół przekazania, 

przygotowany przez Wykonawcę, podpisany przez Wykonawcę zawierający oświadczenie 

Wykonawcy, że przedmiot umowy został opracowany zgodnie z umową, jest kompletny 

ze względu na cel, któremu ma służyć. Przyjęcie przedmiotu umowy nie jest 

równoznaczne z odbiorem i nie upoważnia Wykonawcy do wystawienia faktury VAT.  

4. W terminie do 5 dni od dnia przekazania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 3 

Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowej pod kątem 

zgodności z umową.  

5. Po sprawdzeniu przekazanej dokumentacji projektowej potwierdzającej jej wykonanie 

zgodnie z postanowieniami umowy bez wad i usterek, Zamawiający i Wykonawca po 

upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, potwierdzą jej przyjęcie protokołem 

bezusterkowego odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. W przypadku wykrycia niezgodności z umową, niekompletności lub wadliwości, 

Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 5 dni od dnia pisemnego 

zgłoszenia ich przez Zamawiającego. 

7. Wyłącznie bezusterkowy protokół odbioru końcowego stanowi podstawę wystawienia 

faktury obejmującej wynagrodzenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy.  

8. Podpisanie protokołu odbioru końcowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności 

za wady dostarczonej dokumentacji projektowej. 

 

§ 5. 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za przedmiot umowy, na ogólną kwotę 

brutto: …..................................... zł.  (słownie: ….............................................................),  

VAT: …......................................... zł. (słownie: …..............................................................), 

netto: ….........................................zł.  (słownie: …..............................................................). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest niezmienne przez cały okres 

obowiązywania umowy.  
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3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje w szczególności: koszty sprawdzenia 

rozwiązań projektowych, koszty materiałów i danych potrzebnych do wykonania 

dokumentacji, koszty dojazdów, koszty przekazania majątkowych praw autorskich, koszt 

nadzoru autorskiego, przeniesienie praw własności do egzemplarzy przedmiotu umowy, 

czyli obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania 

przedmiotu umowy.  

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego 

w ust. 1. 

 

§ 6. 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi jedną 

fakturą, płatną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego na 

podstawie bezusterkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 4 ust. 7. 

2. Faktura będzie wystawiona na: 

Nabywca: Powiat Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, 

NIP 8911623744 

Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie,  

ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski 

3. Faktura przekazana będzie na adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski. 

4. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie przelewem na rachunek 

bankowy wskazany w treści faktury, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, z zastrzeżeniem§ 4 ust. 7. 

5. Za dzień zapłaty uważa się dzień dokonania polecenia przelewu pieniędzy na rachunek 

Wykonawcy, jest to jednocześnie dzień obciążenia rachunku Zarządu Dróg Powiatowych 

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 

Aleksandrów Kujawski. 

 

§ 7. 

1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy, o którym mowa w § 1, stanowi przedmiot 

jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2018.1191). 

2. Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że przedmiot umowy będzie wolny od jakichkolwiek 

praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania przedmiotem umowy nie 

będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 

3. W ramach wynagrodzenia określonego w § 5, z chwilą wykonania przedmiotu umowy 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności do przedmiotu umowy oraz 

całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do przedmiotu umowy wraz 

z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego. 
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4. Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa w ust. 3, nie jest 

ograniczone czasowo ani terytorialnie i następuje na wszelkich znanych w chwili zawarcia 

niniejszej umowy polach eksploatacji, w szczególności: 

a) używania i wykorzystywania przedmiotu umowy do realizacji robót, 

b) utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, 

w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolne 

korzystanie i rozporządzanie kopiami, 

c) wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, 

w tym do Internetu, 

d) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego, 

e) nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na 

wszystkich polach eksploatacji określonych w niniejszej umowie, 

f) rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny. 

5. Przeniesienie prawa własności i praw autorskich do przedmiotu umowy na 

Zamawiającego nastąpi w dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu, o którym 

mowa w § 4 ust. 5. 

6. W przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu przez osobę trzecią z roszczeniami 

wynikającymi z naruszenia jej praw, Wykonawca zobowiązuje się do ich zaspokojenia 

i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu. 

7. W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających 

z powyższych tytułów przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do 

przystąpienia w procesie do Zamawiającego i podjęcia wszelkich czynności w celu jego 

zwolnienia z udziału w sprawie. 

8. Wykonawca oświadcza, że przekazana Zamawiającemu dokumentacja projektowa wolna 

jest od wad prawnych. 

 

§ 8. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wykonany przedmiot umowy. Do rękojmi stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025) z uwzględnieniem zapisów umowy. 

2. Wykonawca udziela 3 letniej gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot umowy,  licząc od 

daty odbioru, o którym mowa w §4 ust. 5. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 

w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, 

Zamawiający jest upoważniony do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według 

wyboru Zamawiającego, na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

5. Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu 

rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 

rękojmi - art. 568 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2018.1025). 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja 

projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność, a w szczególności 
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odpowiada za rozwiązanie niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach 

techniczno-budowlanych. 

7. Jeżeli okaże się, iż dokumentacja projektowa zawiera błędy, uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest 

w wyznaczonym terminie do naniesienia w dokumentacji projektowej stosownych 

poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, bez względu na wysokość związanych z tym 

kosztów. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody 

powstałej wskutek wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielanych 

w ramach nadzoru autorskiego, co będzie skutkowało nie osiągnięciem w zrealizowanych 

robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno-budowlanymi. 

 

§ 9. 

1. Zamawiający, który otrzymał wadliwą dokumentację stanowiącą przedmiot umowy lub jej 

część, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi względem Wykonawcy może:  

a) żądać usunięcia wad, w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 3, z zagrożeniem naliczania 

kar umownych, o których mowa w § 9 ust. 1) lit. b), 

b) odstąpić od umowy, jeżeli istotne wady wskazane w przedmiocie umowy nie zostały 

usunięte w terminie 10 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. W sytuacji określonej w ust. 1 pkt. 2 Strony uznają, że Wykonawca wyraził zgodę na 

opracowanie tej części dokumentacji przez innego wykonawcę, w związku z tym 

Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia "wykonania zastępczego" i obciążenie jego 

kosztami Wykonawcę, bez względu na przysługujące Wykonawcy prawa do utworu. 

 

§ 10. 

1. Strony umowy postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy naliczone będą kary umowne. 

1) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:  

a)  za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia brutto wymienionego w § 5 ust. 1, licząc od terminu określonego  

w § 3,  

b)   za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

brutto wymienionego w § 5 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego 

przez strony terminu na usunięcie wad zgodnie z § 4 ust. 6, 

c)  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi on 

odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 5 ust. 

1, 

d)  za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

Wykonawca odpowiedzialność, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

wymienionego w § 5 ust. 1 umowy. 

2)   Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto wymienionego w § 5 ust. 1, w przypadku odstąpienia przez 

Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 
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3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, wraz z odsetkami.  

4. Strony ustalają, że zapłata należności tytułem kar umownych nastąpi na podstawie noty 

obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia Wykonawcy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie 

przedmiotu umowy.  

 

§ 11. 

1.  Zamawiający może odstąpić od umowy, w termie 7 dni od powzięcia wiadomości o n/w  

okolicznościach:  

1) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z umową lub pisemnymi zastrzeżeniami 

Zamawiającego lub opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy ponad 7 dni 

w stosunku do ustalonych w umowie terminów wykonania, 

2) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich 

mimo wezwania złożonego na piśmie przez Zamawiającego, 

3) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy, potwierdzonego protokołem stwierdzającym stan 

zaawansowania prac projektowych. 

 

§ 12. 

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory strony zobowiązują się w pierwszej kolejności 

rozwiązywać polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będą rozpatrywane na 

drodze postępowania sądowego w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 13. 

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną 

w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 14. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.  
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§ 15. 

Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egzemplarz dla Zamawiającego, 

1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Oferta Wykonawcy. 
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