
Umowa  Nr ................
( wzór)

zawarta w dniu ................................roku w Aleksandrowie Kujawskim  pomiędzy Zarządem Dróg
Powiatowych  w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie reprezentowanym przez:
Jacka Kowalewskiego –  Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
Ewę Szymkiewicz - Główną księgową

zwanym  w treści umowy „Zamawiającym”,
a
 ...................................................................................................................
NIP:………………Regon:…………………………….
zwanym  w  dalszej  treści  „ Wykonawcą” reprezentowanym  przez :
..................................................................................................................................................................

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego  wyboru oferty w zapytaniu ofertowym
o wartości poniŜej 30 000 euro  (  art. 4 pkt 8 ustawy  Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.  z 2013r.
poz.907 ze zm.) została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1
1.Przedmiotem zamówienia jest  opracowanie skróconej dokumentacji projektowej na przebudowę
drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek-Siutkowo, odcinek od km 1+009 do km 5+006.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie skróconej dokumentacji projektowej, obejmującej
następujący zakres  robot:
Droga powiatowa Nr 2603 C Ciechocinek – Siutkowo
- wzmocnienie istniejącej nawierzchni poprzez ułoŜenie warstwy profilowej z mieszanki mineralno-

bitumicznej,
- wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysem,
- jednostronne utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym

wraz z uzyskaniem dokumentów zezwalających na  rozpoczęcie robót budowlanych
- zgłoszenie uzyskane na podstawie ustawy  z dnia  7 lipca 1994r.  Prawo budowlane
( Dz.U. z 2013r. 1409 ze zm.).

3.Wykonawca wykona przewidzianą w umowie dokumentację projektową  zgodnie z przeznaczeniem,
wymaganiami ustalonymi przez Zamawiającego w niniejszej umowie, przepisami ustawy Prawo
budowlane i innymi obowiązującymi przepisami  oraz zasadami wiedzy technicznej.
4.Pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych wykonywanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.
5.Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane
przepisami prawa niezbędne dla realizacji przedmiotu umowy i wykona prace  na warunkach
wskazanych w zaproszeniu do złoŜenia oferty cenowej i   w złoŜonej ofercie.
6.Dokumentacja powyŜsza będzie  wykorzystana do złoŜenia wniosku o dofinansowanie
w ramach  Programu  Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014-2020 ( PROW 2014-2020).

§  2
1.Szczegółowy zakres obejmuje wykonanie:
1)dokumentacji projektowej;
a)projektu  budowlanego – 4 egz.,
b)projektu wykonawczego 2 egz. ,
c)specyfikacji  technicznych wykonania i odbioru robót  budowlanych – 2 egz.,
ww. dokumentacja winna być opracowana zgodnie Rozporządzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej  z dnia   25 kwietnia 2012 w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z późn. zm. ) oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie



szczegółowego zakresu  i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-  uŜytkowego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 – tekst jednolity)
2)kosztorysu inwestorskiego - 2 egz.,
4)przedmiaru   robót- 2 egz.,
ww. dokumentacja winna być opracowana  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz
planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
uŜytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389  z późn. zm.);
2. Całość opracowania na  nośniku elektronicznym – po 2 komplety; wersja elektroniczna
( identyczna z wersją papierową) na płytach cd/dvd- wszystkie elementy opracowania
( dokumentacja, kosztorys, przedmiar,) opisane  i podpisane z moŜliwością otwarcia
w ogólnie dostępnym programie  ( np. w pdf),
3.Wykonawca przedłoŜy Zamawiającemu dokumentację  projektową wraz
z oświadczeniem, Ŝe dokumentacja została wykonana zgodnie  z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i postanowieniami umowy,  jest kompletna dla realizacji
celu, któremu ma słuŜyć i nie zawiera wad. Koszty wszelkich uzgodnień ponosi Wykonawca.

§ 3
Zamówienie naleŜy zrealizować do ……… grudnia 2015 roku.

§ 4
1.Do obowiązków zamawiającego naleŜy:
a) odbiór przedmiotu umowy,
b) zapłata za przedmiot umowy,
c) udzielenie wykonawcy wszelkich informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.
2. Do obowiązków wykonawcy naleŜy wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa
w § 1 niniejszej umowy.

§ 5
1. Zamawiający wyznacza koordynatora do spraw kontaktów z Wykonawcą – BoŜena Roszak
tel. 54 282 2745

§ 6
1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą je formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.
2.Wynagrodzenie za całość zamówienia ustala się na kwotę:
brutto ...............(słownie:..............................................................................................................)
w tym: podatek VAT  -   ................; netto zł:...............(słownie:...................................................)
3. Zapłata za wykonany przedmiot umowy nastąpi po wykonaniu przedmiotu zamówienia
i przedłoŜeniu faktury wraz z protokołem odbioru końcowego zatwierdzonego przez Zamawiającego.
4. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktur w terminie do 14 dni od daty jej złoŜenia
wraz z protokołem końcowym odbioru kompletnej dokumentacji.

                                                                         § 7
1. Strony postanawiają, Ŝe wiąŜącą je formą odszkodowania będą kary umowne.
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach :
1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej w wysokości 10%
wynagrodzenia   umownego brutto, za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający
ponosi wyłączną   odpowiedzialność.
2) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych:



a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia
umownego  za kaŜdy dzień zwłoki, licząc od terminu wykonania podanego  w § 3 niniejszej
umowy,

b)za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność

Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto.
c) za zwłokę w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamówienia, o którym mowa

w § 1, stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi – w wysokości
0,5% wynagrodzenia umownego za kaŜdy dzień zwłoki, liczony od terminu wyznaczonego
przez Zamawiającego na usunięcie wad i usterek.

3.Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody.

                                                                        § 8
1.Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyraŜoną na
piśmie  pod rygorem niewaŜności takiej zmiany.
2.Niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem niewaŜności, zmiana postanowień umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich
uwzględnieniu naleŜałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy ,
chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŜna było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

                                                                       § 9
KaŜda zmiana przepisów prawa oraz standardów dotyczących przedmiotu zamówienia podczas
realizacji zamówienia musi mieć odzwierciedlenie w dokumentacji projektowej.

                                                                       § 10
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy
w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
moŜe odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych
okolicznościach.
2. W przypadku jak w ust. 1 Projektant moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu
wykonania tej części umowy, która nastąpiła do dnia odstąpienia od umowy.

                                                                       § 11
1.Wykonawca udziela gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres przypadający od
protokolarnego odebrania przedmiotu umowy do upływu gwarancji  udzielonej przez wykonawcę
robot będących przedmiotem dokumentacji.
2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego  istnienia wad dokumentacji projektowej
Wykonawca  zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia pod rygorem zastosowania kar
umownych.
3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad dokumentacji w terminie 7 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia  o ujawnionych wadach. Termin usunięcia wad w uzasadnionych przypadkach moŜe
zostać wydłuŜony za zgoda zamawiającego.
4. Wykonawca nie moŜe odmówić usunięcia wad bez względu na związane z tym koszty.
5.W razie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający moŜe zlecić ich usunięcie innym
podmiotom na koszt  i ryzyko  Wykonawcy.  Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę
o skorzystaniu z powyŜszego uprawnienia.
6.W przypadku nie usunięcia wad w terminie, Zamawiający naliczy karę umowną zgodnie
z § 7 ust.2 pkt 2 lit.c  niniejszej umowy.
7.Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu nienaleŜytego wykonania przedmiotu  umowy
a w szczególności odpowiedzialny  jest względem Zamawiającego za wady  projektu zmniejszające
jego wartość, uŜyteczność lub uniemoŜliwiające  prawidłowe  zrealizowanie robót  będących
przedmiotem dokumentacji albo skutkującej  ich nieprawidłowym wykonaniem, a w szczególności



odpowiada za rozwiązania niezgodne z parametrami   ustalonymi przez Zamawiającego , normami
i przepisami techniczno-budowlanymi.

                                                                       § 12
 Z chwilą podpisania protokołu odbioru dokumentacji o której mowa w  §  2 ust  3, na
Zamawiającego przechodzą  majątkowe prawa autorskie do dokumentacji projektowej  oraz
własności nośników na których je utrwalono, a takŜe majątkowe prawa autorskie do
dokumentacji stworzonej w trakcie pełnienia nadzoru autorskiego,  w szczególności
Zamawiający nabywa: wyłączne prawo do korzystania z dokumentacji, prawo do
swobodnego obrotu i rozporządzania dokumentacją na wszystkich polach eksploatacji, prawo
do wprowadzania do pamięci komputera utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolną
techniką.

§ 13
1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest
wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczeń Wykonawcy w ciągu
21 dni od chwili zgłoszenia roszczeń.
3. JeŜeli Zamawiający odmówi uznania roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 2 Wykonawca
moŜe zwrócić się do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

§ 15
Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egz. dla Zamawiającego i dla Wykonawcy

   ZAMAWIAJ ĄCY :                                                      PROJEKTANT


