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 Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

UMOWA NR  

 

zawarta w dniu…………………. pomiędzy: 

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

Nr 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 Marcina Strycha – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  

w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, działający na podstawie Uchwały Zarządu 

Powiatu Aleksandrowskiego Nr 63/2019 z dnia 01.07.2019r. przy kontrasygnacie: 

…………………. – Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych w Aleksandrowie 

Kujawskim z siedzibą w Odolionie, 

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

a  

……………………………………………………….……………………………, 

……………………………………………………….……………………………, 

Nr NIP:  ……………………………………, Nr REGON:………………………,  

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………….……………………………, 

zwanym dalej „Wykonawcą”  

 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843), została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych Umową,  do realizacji zadania pn. 

„Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej 

nr 2633C ulica Narutowicza wraz z budową skrzyżowania typu okrężnego w obrębie 

skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, Słowackiego, Narutowicza w Aleksandrowie 

Kujawskim” zwanego dalej „Zadaniem”, wraz z uzyskaniem odpowiednich decyzji, 

uzgodnień i pozwoleń określonych w SIWZ, niniejszej umowie oraz wynikających  

z przepisów prawa, umożliwiających uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej, zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie z dnia ………. 

2020 roku, będącą podstawą do zawarcia niniejszej umowy. 

2. Zamówienie obejmuje wykonanie między innymi: 

- koncepcji przebudowy drogi, 

- projektu budowlanego i wykonawczego, 
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- projektu wycinki i nasadzeń drzew wraz z uzyskaniem odpowiedniego pozwolenia na 

wycinkę drzew i krzewów, 

- projektu stałej organizacji ruchu, 

- kosztorysu ofertowego, 

- kosztorysu inwestorskiego, 

- przedmiaru robót, 

- specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych, 

- uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, 

- przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, 

- złożenie wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 

- uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

3. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć w formie papierowej i elektronicznej. 

4. Forma papierowa powinna zawierać: 

- decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - min. 1 egzemplarz (oryginał),  

- kopia wniosku złożona przez Wykonawcę o wydanie decyzji na realizację inwestycji 

drogowej,  

- koncepcja przebudowy drogi – 2 egz., 

- projekty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia - 4 egzemplarze 

dla Zamawiającego + egzemplarze niezbędne do złożenia wniosku  

o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej,  

- projekt stałej organizacji ruchu - 4 egz.,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania robót - 3 egz.  

- przedmiar robót - 3 egz.,  

- kosztorys ofertowy – 3 egz., 

- kosztorys inwestorski - 3 egz.,  

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadku gdy jej 

opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - ilość egzemplarzy zależna 

od ilości projektów,  

- projekt wycinki i nasadzeń drzew - 4 egz.,  

- sporządzenie operatu wodno – prawnego – w przypadku konieczności jego wykonania - 4 

egz.  

5. Dokumentacja w formie elektronicznej należy dostarczyć Zamawiającemu zapisaną na 

płycie CD/DVD zawierającej cyfrowy zapis dokumentacji projektowej o której mowa w ust. 

2:  

- rysunki w formacie dxf oraz pdf,  

- tekst w formacie doc (Ms Word) oraz pdf,  

- przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie xls lub xlsx (Ms Excel) oraz pdf.  

- zeskanowane decyzje w formacie pdf.  

6. Wykonawca ma obowiązek przygotować i złożyć we właściwym urzędzie wniosek  

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz uczestniczyć  

w postępowaniu o uzyskanie przedmiotowej decyzji. Po złożeniu wniosku, jego kopie 
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Wykonawca przekaże Zamawiającemu. Zakończenie przedmiotu zamówienia nastąpi  

w momencie otrzymania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

7. Przy sporządzaniu dokumentacji projektowej należy w szczególności uwzględnić:  

- długość projektowanej drogi - 1392,00 m  

- planowany kilometraż - od km 0+000 do km 1+392  

- istniejąca nawierzchnia jezdni: - bitumiczna o szerokości ok. 5,00-6,00 m.  

- obecna kategoria ruchu - KR2  

- klasa techniczna - Z  

8. Wstępne założenia projektowe są następujące: 

- Projektowana szerokość jezdni - 6,00 m -7,00 m;  

- Prędkość projektowa - 50 km/h  

- Zaprojektowanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji nawierzchni dla kategorii ruchu min. 

KR2 wraz z poszerzeniem,  

- Zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego (lewa strona),  

- Zaprojektowanie ciągu pieszego (prawa strona)  

- Zaprojektować miejsca parkingowe, 

- W miejscach gdzie nie występuje chodnik zaprojektować pobocza utwardzone o szerokości 

min. 1,00 m;  

- Zaprojektować odwodnienie przebudowanego odcinka, (W części ulicy Narutowicza 

zlokalizowany jest kanał deszczowy na odcinku ok. 400m. W pozostałej części brak jest 

czynnego kanału. Opracowanie winno zawierać projekt budowy kanalizacji deszczowej 

poprzez odprowadzenie wody przez wpusty uliczne.), 

- Zaprojektować budowę nowych i przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych  

i publicznych zapewniając obsługę komunikacyjną każdej działki przyległej do drogi  

w granicach opracowania;  

- Zaprojektować oznakowanie poziome i pionowe drogi, urządzenia BRD,  

- Zaprojektować przebudowę oświetlenia drogowego. (Należy opracować projekt nowej linii, 

słupów i opraw oświetlenia drogowego, które będą własnością Zamawiającego. Należy 

uzyskać warunki na rozbiórkę istniejącego oświetlenia od gestora sieci tj. Energa 

Oświetlenie)  

- Zaprojektować urządzenia małej architektury (ławki, kosze uliczne), 

- Przeprojektować geometrie w obrębie skrzyżowania ulic: Chopina, Dworcowa, 

Słowackiego, Narutowicza w Aleksandrowie Kujawskim na skrzyżowanie typu okrężnego, 

- Dokonać podziału działek, 

- Zaprojektować zieleń w obrębie pasa drogowego objętego zamówieniem. 

9. Parametry wskazane w ust. 7 i 8 niniejszej umowy są tylko i wyłącznie założeniami.  

W toku realizacji przedmiotu umowy może zostać dokonana ich modyfikacja. 

10. Przy opracowaniu poszczególnych części dokumentacji projektowej należy uwzględnić 

następujące zalecenia: 

a) projekt budowlany powinien posiadać wszystkie niezbędne szczegółowe rozwiązania 

wynikające z przedmiotu zamówienia i niezbędne do zrealizowania zadania. Projekt powinien 

posiadać wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Wykonawcy, że został wykonany 
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zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami, 

wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. Projekt powinien zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia 

projektowe umożliwiające uzyskanie przez Wykonawcę decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej. Dokumentację należy przygotować na aktualnych mapach do celów 

projektowych. Sporządzenie projektu obejmuje między innymi: 

- sporządzić mapę do celów projektowych z ustaleniem przebiegu granic prawnych 

nieruchomości w odniesieniu do przebudowywanej (rozbudowywanej) drogi. Mapa do celów 

projektowych powinna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co 

najmniej 20 m. Mapa do celów projektowych (1 egz. z klauzulą dla Zamawiającego + 

egzemplarze dla potrzeb projektowania). Mapę do celów projektowych, należy opracować 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi, w skali 1:500 – wg 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.  

w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r., nr 25, poz. 133).  

- pozyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów oraz map ewidencyjnych gruntów 

potwierdzonych przez odpowiedni organ kartograficzny. Na podstawie wypisów oraz map 

sporządzić „wykaz działek na których zlokalizowana jest inwestycja” wg wzoru który zawiera 

minimum: lp., nr działki, obręb, gminę, właściciela, oraz charakter władania/własności.  

- opracowania materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, w tym kartę informacyjną 

przedsięwzięcia - jeżeli przepisy tego wymagają,  

- sporządzenie dokumentacji geodezyjno – prawnej niezbędnej do uzyskania decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,  

- uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci np. na usunięcie kolizji uzbrojenia 

podziemnego i naziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym;  

- wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego i sporządzenie dokumentacji 

geotechnicznej dla potrzeb uzyskania geotechnicznych warunków posadowienia obiektu 

budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 z późn. zm.);  

- opracowanie materiałów niezbędnych (np. operatu) do uzyskania oraz uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego - gdy nakazują tego przepisy,  

- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli przepisy będą tego 

wymagały.  

- uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, decyzji i sprawdzeń w zakresie 

rozwiązań technicznych wynikających z norm i przepisów, 

- sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- ponadto projekt musi zawierać między innymi: opis techniczny, plan orientacyjny, plan 

sytuacyjno-wysokościowy, przekroje poprzeczne, przekroje konstrukcyjne, profile podłużne, 

tabele robót ziemnych, zestawienie zjazdów, tabele profilowania. 

b) Projekt Wykonawczy stanowi uszczegółowienie projektu budowlanego. 
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c) Kosztorys ofertowy oraz inwestorski powinien być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno –

użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130. poz. 1389).  

d) Przedmiar robót powinien zawierać opis robót budowlanych w kolejności technologicznej 

ich wykonania z podaniem ilości jednostek przedmiarowych robót wynikających  

z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub nakładów 

rzeczowych (nr i wydawca katalogu, nr tablicy i kolumny) opracowane na zasadach 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 roku  

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – 

użytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129).  

e) Szczegółowe specyfikacje techniczne powinny być sporządzone na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.  

z 2013r., poz. 1129),  

f) Projekt wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń następczych:  

- opracowanie dokumentacji i inwentaryzacji dendrologicznych dla potrzeb wycinki drzew  

i krzewów wraz z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę,  

- opracowanie planu nasadzeń następczych (z uzgodnieniem z zarządcą drogi),  

- uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów.  

g) Projekt stałej organizacji ruchu należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla 

znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 

ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311), oraz Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U.  

z 2017 poz. 784) . 

h) dokumentacja do uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:  

- Mapa do celów projektowych z ustaleniem przebiegu granic prawnych nieruchomości  

w odniesieniu do przebudowywanej (rozbudowywanej) drogi. Mapa do celów projektowych 

powinna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 20 m. 

Mapa do celów projektowych (1 egz. z klauzulą dla Zamawiającego + egzemplarze dla 

potrzeb projektowania). Mapę do celów projektowych, należy opracować zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi, w skali 1:500 – wg Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.  

w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995r., nr 25, poz. 133).  

- Materiały do regulacji pasa drogowego – (6 egz.). Materiały należy wykonać zgodnie  

z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r., poz. 276,  
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z późn. zm.), ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  

z 2020r., poz. 65 z późn. zm.),  

- Mapa przedstawiająca proponowany przebieg drogi – (6 egz.). Mapa przedstawiająca 

proponowany przebieg drogi powinna być sporządzona na kopii mapy ewidencji gruntów.  

- Mapy zatwierdzające projekty podziału nieruchomości, sporządzone w trybie „spec ustawy 

drogowej” – (6 egz.). Mapy z projektami podziału powinny być sporządzone zgodnie  

z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych. Mapy zawierające projekty podziałów nieruchomości 

sporządza się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie 

sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości, standardami geodezyjnymi oraz 

warunkami technicznymi wykonywania prac geodezyjnych ustalanymi dla zgłaszanych prac 

geodezyjnych przez powiatowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Mapy 

podziałowe winny zawierać wykazy zmian gruntowych z wyraźnym wyróżnieniem działek 

niezbędnych do realizacji inwestycji oraz wykazy synchronizacyjne stanu prawnego 

nieruchomości wykazanego w katastrze nieruchomości ze stanem uwidocznionym w księgach 

wieczystych.  

- Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do wniosku 

o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – (6 egz.). Wykaz działek 

niezbędnych dla realizacji inwestycji oraz geodezyjne załączniki do wniosku o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinny być sporządzone zgodnie  

z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

- Analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (6 egz.). Analizę wraz  

z określeniem kategorii dróg należy wykonać w formie opisowej i graficznej (np. na kopii 

mapy topograficznej), zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.  

- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - jeżeli przepisy będą tego wymagały.  

- Pozostałe opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane przez ustawę z dnia 10 

kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (6 egz.). Pozostałe opinie, pozwolenia, postanowienia i decyzje wymagane 

przez ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474 z późn. zm.),  

- Inwentaryzacja nieruchomości – (2 egz.).  

- Stabilizacja znaków graficznych – (szkice graniczne w 2 egz.). Stabilizacja znaków 

granicznych nastąpi po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.  

- Niezbędne opinie wynikające z przepisów prawa.  

11. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością,  

w sposób zgodny z wymaganiami obowiązujących przepisów, a w szczególności zgodnie z:  

- ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186 z późn. zm.),  

- ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020r. poz. 470 z późn. 

zm.),  
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- ustawą z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2018r., poz. 1474 z późn. zm)  

- rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 z późn. zm.),  

- rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 

2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018r., 

poz. 1935),  

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U.  

z 2013r., poz. 1129).  

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz. 1126),  

- ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 z późn. zm.).  

- oraz wytycznymi i uzgodnieniami z Zamawiającym oraz uzgodnieniami z gestorami sieci.  

12. Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie:  

- że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–

budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym  

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,  

- że przedłożona dokumentacja w wersji elektronicznej (projekt budowlany, projekty 

wykonawcze, kosztorys, przedmiar, specyfikacje oraz dokumenty formalno - prawne) jest 

zgodna z wersją papierową,  

- że dostarczony projekt jest wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i od wad prawnych, 

- o wzajemnej zgodności kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, specyfikacji 

technicznych i rozwiązań projektowych.  

13. Do czasu zakończenia realizacji inwestycji (robót budowlanych) Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za usuniecie wszelkich wad w opracowaniach projektowych będących 

przedmiotem niniejszej umowy wynikających z niezachowania wymagań określonych  

w umowie. Z tytułu usuwania powyższych wad, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.  

14. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową lub konieczności 

wykonania zmian w dokumentacji wynikających z braku projektu istniejącego obiektu oraz 

braku możliwości wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego, wszelkie koszty związane  

z powyższym poniesie Wykonawca.  

15. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności w trakcie wykonywania 

projektu Wykonawca ma obowiązek dokonywania z Zamawiającym uzgodnień co do sposobu 

realizacji umowy.  

16. Obowiązkiem Wykonawcy jest także uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejsze zamówienie 
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(dokumentację projektową), w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania 

wykonawców oraz dokonywanie zmian dokumentacji projektowej w terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego.  

17. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 

uzyskanych w trakcie realizacji niniejszej umowy, których ujawnienie mogłoby mieć wpływ 

na zachowanie uczciwej konkurencji w trakcie postępowania o udziale zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem będzie wybór wykonawcy robót budowlanych.  

18. Dokumentacja projektowa jako opis przedmiotu zamówienia, powinna spełniać wszystkie 

wymogi ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

19. Dokumentacja powinna zawierać opis materiałów i rozwiązań projektowych za pomocą 

cech technicznych i jakościowych z zachowaniem Polskich Norm przenoszących normy 

europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

przenoszących te normy. W dokumentacji projektowej zabrania się opisywania materiałów  

i urządzeń za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to 

uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może opisać przedmiotu 

zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszy 

sformułowanie „o parametrach wyższych lub równoważnych”. W takim przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest sporządzić szczegółowy opis, w jaki sposób równoważność 

może być weryfikowana przez Zamawiającego.  

20. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia do siedziby Zamawiającego 

koncepcji projektowej przebudowy drogi oraz projektowanych rozwiązań 

technologicznych i materiałowych w terminie 45 dni od daty podpisania umowy -  

w przypadku niewywiązania się z terminu zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień 

zwłoki w przekazaniu koncepcji.  

21. Wykonawca zobowiązany będzie do wprowadzenia ewentualnych zmian/uwag 

wniesionych przez Zamawiającego i dostarczenia poprawionej koncepcji do siedziby 

Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wniesienia uwag. W przypadku niewywiązania się  

z powyższego terminu zostaną naliczone kary umowne za każdy dzień zwłoki (kary będą 

naliczane od wynagrodzenia brutto za koncepcję).  

22. Zamawiający zatwierdzi ostateczną koncepcję projektową przebudowy drogi w terminie 

nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania. 

23. Dane do opracowania dokumentacji, badania, pomiary, uzgodnienia oraz materiały 

niezbędne do jej sporządzenia Wykonawca uzyska we własnym zakresie i na własny koszt.  

24. Zamawiający ma prawo wglądu w materiały dotyczące opracowań oraz ma prawo 

wnoszenia uwag na każdym etapie realizacji zamówienia  

25. Zamawiający wymaga, aby projekt był dostosowany do potrzeb wszystkich 

użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. 

26. Przyjęte rozwiązania określone w dokumentacji projektowej muszą uwzględniać potrzeby 

Zamawiającego i odpowiadać wiedzy technicznej, obowiązującym polskim normom  

i normom branżowym przenoszącym normy europejskie i przepisom techniczno-

budowlanym.  
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27. Płatność za wykonanie przedmiotu umowy dokonywana będzie w dwóch częściach: 

1) I część w terminie do 18 grudnia 2020r. – za dostarczenie poniższych dokumentów: 

- zatwierdzonej przez Zamawiającego ostatecznej koncepcji projektowej, 

- map do celów projektowych z ustaleniem przebiegu granic prawnych nieruchomości  

w odniesieniu do przebudowywanej (rozbudowywanej) drogi. Mapa do celów projektowych 

powinna obejmować również obszar otaczający teren inwestycji w pasie co najmniej 20 m. 

Mapa do celów projektowych (1 egz. z klauzulą dla Zamawiającego + egzemplarze dla 

potrzeb projektowania). Mapę do celów projektowych, należy opracować zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi, w skali 1:500 – wg Rozporządzenie 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju 

opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. z 1995r., nr 25, poz 133).  

- aktualnych wypisów z rejestru gruntów oraz map ewidencyjnych gruntów potwierdzonych 

przez odpowiedni organ kartograficzny. Na podstawie wypisów oraz map sporządzić „wykaz 

działek na których zlokalizowana jest inwestycja” wg wzoru który zawiera minimum: lp.,  

nr działki, obręb, gminę, właściciela, oraz charakter władania/własności.  

- materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 

na realizację przedsięwzięcia, w tym kartę informacyjną przedsięwzięcia - jeżeli przepisy tego 

wymagają,  

- warunków technicznych od gestorów sieci np. na usunięcie kolizji uzbrojenia podziemnego  

i naziemnego z projektowanym układem komunikacyjnym;  

- wyników badań geotechnicznych podłoża gruntowego i sporządzenie dokumentacji 

geotechnicznej dla potrzeb uzyskania geotechnicznych warunków posadowienia obiektu 

budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 

2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r., poz. 124 z późn. zm.);  

- materiałów niezbędnych (np. operatu) do uzyskania oraz uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego - gdy nakazują tego przepisy,  

- projekt wycinki drzew i krzewów oraz nasadzeń następczych: 

2) II część – po wykonaniu ostatecznej dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot 

umowy wraz z otrzymaniem ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej.  

28) W przypadku, gdy w celu realizacji przedmiotu zamówienia niezbędne będzie wykonanie 

dodatkowych egzemplarzy dokumentacji projektowej/projektu organizacji ruchu na cele 

wydania warunków, opinii, zatwierdzeń, uzyskania zezwoleń, decyzji itp. Wykonawca będzie 

zobowiązany w ramach wynagrodzenia umownego za realizację przedmiotu umowy wykonać 

i dostarczyć do właściwego organu/jednostki wykonującej czynności opisane wyżej 

dodatkowy egzemplarz dokumentacji.  

29) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do reprezentowania 

Zamawiającego w celu uzyskania warunków, opinii, zatwierdzeń, występowania z wnioskami 

o wydanie decyzji lub uzyskania innych niezbędnych uzgodnień w zakresie realizacji 

przedmiotu zamówienia. Wykonawca uzyska pisemne upoważnienie do reprezentowania 
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Zamawiającego. Wykonawca w każdym przypadku poinformuje Zamawiającego o potrzebie 

uzyskania takiego upoważnienia wraz z określeniem celu i organu/instytucji. Upoważnienie 

po przygotowaniu i podpisaniu przez osoby reprezentujące Zamawiającego zostanie 

przekazane Wykonawcy.  

30) Wykonawca będzie miał obowiązek udzielania i dostarczania wszelkich wyjaśnień  

w przypadku zapytań ze strony organów/instytucji dotyczących dokumentacji projektowej 

realizowanej w ramach przedmiotu zamówienia, a w przypadku potrzeby zmiany 

dokumentacji projektowej na skutek tych zapytań lub postanowień – będzie musiał dokonać 

niezbędnych korekt w zakresie dokumentacji projektowej. 

31) Wszystkie decyzje, opinie, warunki techniczne i inne uzgodnienia niezbędne do 

wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest pozyskiwać w imieniu  

i na rzecz Zamawiającego tj. Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim  

z siedzibą w Odolionie. W przypadku niezastosowania się do powyższego zapisu 

Zamawiający wymagać będzie ponownego pozyskania w/w dokumentów.  

32) Wszystkie opłaty poniesione z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia m. in. wypisy, 

wyrysy, wnioski, upoważnienia, pełnomocnictwa i inne wymagane dokumenty wymagane 

przez różne podmioty i instytucje ponosi Wykonawca w ramach wynagrodzenia.  

33) Wykonawca zobowiązuje się do delegowania do prac związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia personelu posiadającego niezbędne doświadczenie, uprawnienia i kwalifikacje,  

w szczególności osób wskazanych w ofercie Wykonawcy. W przypadku konieczności 

zaprojektowania usunięcia kolizji przebudowywanej drogi z innymi urządzeniami 

Wykonawca musi zapewnić osoby o właściwych uprawnieniach budowlanych do 

projektowania we właściwej specjalności w celu wykonania projektu usunięcia kolizji. 

 

§ 2 

Terminy 

1. Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień podpisania umowy. 

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do ……………………….. 2021r. 

3. Termin o którym mowa w ust. 2 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie projektu 

łącznie z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań 

projektowych, decyzji w zakresie wynikających z właściwych przepisów oraz uzyskaniu 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 

4. Termin dostarczenia do siedziby Zamawiającego koncepcji projektowej przebudowy drogi 

oraz projektowanych rozwiązań technologicznych i materiałowych w terminie 45 dni od daty 

podpisania umowy. 

 

§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wykonawca z tytułu zrealizowania Zadania otrzyma wynagrodzenie łączne 

nieprzekraczające kwoty ……………………………. zł brutto (słownie: 

……………………………. …../…… złotych). Kwota ta zawiera należny podatek od 

towarów i usług VAT. 
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2. Wynagrodzenie podane w ust. 1 obejmuje  m.in. przeniesienie praw własności przedmiotu 

umowy, majątkowych praw autorskich, wykonywanie nadzoru autorskiego, czyli obejmuje 

wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w celu zrealizowania przedmiotu umowy.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej 

faktury przejściowej i Protokołu odbioru częściowego oraz faktury końcowej i Protokołu 

odbioru końcowego dla całości przedmiotu umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturą przejściową nie może przekroczyć 50% 

wysokości wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1. 

6. Faktura przejściowa za wykonanie dokumentów określonych w §1 ust. 27 pkt. 1)  

w terminie do 18 grudnia 2020r. – płatność faktury w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania 

przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru częściowego. 

7. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową płatną w terminie 30 dni od dnia jej 

otrzymania przez Zamawiającego na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzonego 

po wykonaniu całego Zadania, podpisanego przez Strony wraz z załączonym do niego 

oświadczeniem, o którym/których mowa w § 1 ust. 12. 

8. Faktury będą wystawione na: 

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

8911623744 

Odbiorcę: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą  

w Odolionie. 

9. Wykonawca może składać ustrukturyzowane faktury elektroniczne poprzez Platformę 

Elektronicznego Fakturowania. 

10. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż w ust. 4, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury. 

 

§ 4 

Procedura przekazania i odbioru przedmiotu umowy 

1. Zamawiającym jest Powiat Aleksandrowski, a odbiorcą bezpośrednim przedmiotu umowy 

jest Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie, ul. Szosa 

Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski, której Dyrektor jest wyznaczony do 

prowadzenia i nadzorowania Zadania. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach 

bieżących uzgodnień techniczno-organizacyjnych w zakresie realizacji Zadania jest Pan 

Marcin Ziemecki, e-mail: zamowienia@zdp.aleksandrow.pl, tel. 54 282 27 45. 

2. Przekazanie Zamawiającemu Zadania obejmującego dokumentację składającą się na 

Zadanie, w tym dokumentację opracowaną przez Wykonawcę oraz wydane ostateczne 

decyzje składające się na Zadanie, nastąpi protokolarnie w siedzibie Zamawiającego. 

Podpisane przez Strony protokoły odbioru Zadania stanowią wyłączny dowód jego 

zrealizowania przez Wykonawcę. 

3. Zadanie zostanie odebrane w oparciu o dwa protokoły: odbioru częściowego i odbioru 

końcowego. Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony po dostarczenie 

mailto:sekretariat@zdp.aleksandrow.pl


ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH 
W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Z/S W ODOLIONIE 

 
sekretariat@zdp.aleksandrow.pl                          ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski                       tel./fax.54 282 27 45 

 
 

Strona 12 z 18 

 

dokumentów określonych w § 1 ust. 27 pkt. 1). Protokół odbioru końcowego zostanie 

sporządzony po wykonaniu całego Zadania. 

4. Strony przystąpią do częściowego i końcowego odbioru Zadania w przeciągu 14 od daty 

zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru Zadania, w terminie i miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru Zadania zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający 

w przypadku wad Zadania dających się usunąć, może odmówić przyjęcia Zadania, określając 

jednocześnie termin (terminy) usunięcia tych wad i ponownego odbioru Zadania lub może 

przyjąć Zadanie z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru 

i określeniem terminu ich usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku wad, których usunąć się 

nie da, Zamawiający może, w przypadku wad istotnych, żądać wykonania Zadania od nowa 

lub odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 dni od dnia 

stwierdzenia takich wad w toku czynności odbioru Zadania, w przypadku zaś wad 

nieistotnych może żądać stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego 

Umową. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Zadania ponosi 

Wykonawca. 

6. Zamawiający sporządza protokoły odbiorów częściowego i końcowego Zadania, który 

podpisują Strony. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zwrócić wszystkie udostępnione mu przez Zamawiającego 

materiały służące do realizacji Zadania bezzwłocznie po wykonaniu całego Zadania. 

8. W przypadku stwierdzenia wad w odebranym Zadaniu, Zamawiający może wstrzymać się 

z zapłatą Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane Zadanie, do czasu usunięcia wad Zadania 

we wspomnianym zakresie. 

 

§ 5 

Kary umowne 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze, jeżeli 

Zamawiający odstąpi w całości od Umowy z przyczyny wskazanej § 10 ust. 2 Umowy, w tym 

także gdy Zamawiający odstąpi w całości od Umowy w przypadku wskazanym w § 2 ust. 11, 

2) 5 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze, jeżeli 

Zamawiający odstąpi w części od Umowy z przyczyny wskazanej § 10 ust. 2, w tym także 

gdy Zamawiający odstąpi w części od Umowy w przypadku wskazanym w § 2 ust. 11, 

3) 0,3% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w złożeniu w siedzibie Zamawiającego koncepcji 

projektowej przebudowy drogi, 

4) 0,3% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w złożeniu w siedzibie Zamawiającego koncepcji I 

części dokumentów określonych w §1 ust. 27 pkt 1), 

5) 0,3% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w złożeniu w siedzibie Zamawiającego dokumentacji 

składającej się na Zadanie, 
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6) 0,3% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w usunięciu wad całego bądź części Zadania w zakresie 

dotyczącym dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę na podstawie Umowy, 

7) 0,3% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze - za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązku wskazanego w § 13 ust. 6. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5), nie mogą przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych 

w ust. 1 pkt 2-6) przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 25% wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1 zdanie pierwsze, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania 

Umowy w terminie 30 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane 

z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania należnych od Wykonawcy kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy. 

5. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

§ 6 

Gwarancja, rękojmia 

1. Okres gwarancji i rękojmi na wykonaną usługę wynosi 36 miesięcy od daty przyjęcia 

dokumentacji. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

za wykonane Zadanie w zakresie dokumentacji opracowanej przez Wykonawcę na podstawie 

Umowy. Do rękojmi stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 

(Dz. U. z 2019r. poz. 1145 ze zm.), z uwzględnieniem zapisów Umowy. 

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

w zakresie dokumentacji wskazanej w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Odbiór poprawionego Zadania nastąpi na podstawie protokołu. 

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 i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 7 

Nadzór autorski 

1. W ramach wynagrodzenia o którym mowa w § 3 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do 

pełnienia nadzoru autorskiego obejmującego wszystkie branże podczas wykonywania robót 

na podstawie opracowanej dokumentacji, w szczególności poprzez bieżącą i niezwłoczną 

wymianę korespondencji pocztowej i elektronicznej bez ograniczeń oraz uczestniczenie  

w spotkaniach na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż 

uczestniczenie w spotkaniach wynikających z obowiązków nałożonych na Wykonawcę  

z tytułu gwarancji i rękojmi za wykonanie dzieła, określonych w szczególności w art. 638  
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w zw. z art. 556 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, nie będzie traktowane 

jako spotkanie w ramach nadzoru autorskiego.  

2. Do obowiązków Wykonawcy, realizowanych w ramach nadzoru autorskiego, należy pełen 

zakres czynności określonych w przepisach ustawy –Prawo budowlane, a w szczególności:  

a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności ich realizacji  

z dokumentacją projektową,  

b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej 

rozwiązań,  

c) opiniowanie badań geologicznych oraz innych opracowań, związanych z realizowaną 

inwestycją, które będą przedkładane przez wykonawcę robót budowlanych,  

d) uzgadnianie z Zamawiającym, inspektorem nadzoru oraz wykonawcą robót budowlanych 

możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych  

w dokumentacji projektowej,  

e) czuwanie, aby zakres wprowadzonych rozwiązań zamiennych nie spowodował istotnej 

zmiany zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania nowego pozwolenia 

na budowę,  

f) udzielanie Zamawiającemu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania dotyczące 

przyjętych rozwiązań projektowych i uzyskanych uzgodnień,  

g) uczestniczenie –na wezwanie –w komisjach, naradach technicznych i innych spotkaniach 

organizowanych przez Zamawiającego,  

h) udział w czynnościach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie oraz 

mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych przez 

poszczególne obiekty budowlane,  

i) udzielanie wszelkich wyjaśnień merytorycznych na wezwanie właściwych organów 

nadzoru budowlanego. 

3. Wszystkie czynności i dokumenty będą musiały zostać wykonane niezwłocznie po 

zawiadomieniu przedstawiciela Wykonawcy o zaistnieniu konieczności dokonania czynności 

opisanych powyżej, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, przy czym:  

1) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust. 3 lit. a, b i f wynosi nie 

więcej niż 3 dni robocze,  

2) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust. 3 lit. c wynosi nie więcej 

niż 5 dni roboczych,  

3) czas przeznaczony na wykonanie czynności określonych w ust. 3 lit. d będzie każdorazowo 

określany przez Zamawiającego w wezwaniu do ich wykonania,  

4) Wykonawca zobowiązany będzie do stawienia się w siedzibie Zamawiającego lub na 

terenie budowy w terminie nie dłuższym niż 72 godziny od chwili otrzymania pisemnego 

zawiadomienia o konieczności przybycia. Zawiadomienie może być również dokonane za 

pomocą faksu lub wiadomości e-mail.  

4. W uzasadnionych przypadkach terminy, o których mowa w ust. 6, będą mogły zostać 

wydłużone za zgodą Zamawiającego.  

5. Do Wykonawcy będzie należało również dokonywanie, na polecenie Zamawiającego, 

wszelkich wyjaśnień oraz sporządzanie analiz 
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§ 8 

Rozwiązanie umowy 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych; 

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo polskie 

uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE  

i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

przepisów prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązywania się przez Wykonawcę 

z obowiązków wynikających z Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

tak w części jak i w całości. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku 

wskazanym w zdaniu poprzednim, w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu przyczyny określonej w zdaniu poprzednim. W razie odstąpienia od Umowy 

w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, w tym w przypadku wskazanym w § 4 

ust. 5, Zamawiający jest zwolniony od zwrotów kosztów, które zostały poniesione przez 

Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. 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 

Zmiany do umowy 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość 

wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia  

w chwili zawierania umowy w zakresie terminu wykonania przedmiotu Umowy oraz 

zwaloryzowania wartości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze zmiany urzędowych 

stawek podatku od towaru i usług (VAT). 
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3. Warunkiem wprowadzenia zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jest wystąpienie 

okoliczności niezależnych od Stron Umowy, uniemożliwiających wykonanie Umowy 

w terminie pierwotnym. Obowiązek udokumentowania wystąpienia okoliczności 

uzasadniających zmianę terminu wykonania przedmiotu Umowy ciąży na stronie umowy 

wnioskującej o wprowadzenie zmiany. 

4. Za okoliczności uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy w terminie uznaje się 

w szczególności: 

1) działanie siły wyższej, 

2) przedłużenie procedur administracyjnych koniecznych do przeprowadzenia w celu 

wykonania przedmiotu umowy ponad terminy ustawowe, określone w kodeksie postępowania 

administracyjnego [k.p.a.] z przyczyn niezależnych od Wykonawcy pod warunkiem 

dopełnienia przez Wykonawcę wszelkich wymogów formalno-prawnych, proceduralnych 

oraz dochodzenia terminów, wynikających z tych procedur. 

3) zmiany planu finansowego Zamawiającego dotyczących środków finansowych, 

przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy. 

5. W przypadku sprzeczności pomiędzy treścią Umowy a treścią opisu przedmiotu 

zamówienia, pierwszeństwo mają postanowienia Umowy. 

6. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki. 

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

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

lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 

30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie 

w sytuacji odstąpienia od Umowy, wskazanej w ust. 7. 

 

§ 10 

Majątkowe prawa autorskie 

1. W ramach wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Zadania Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy 

z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r. poz. 1231  

z późn. zm.), wytworzonych w trakcie realizacji Zadania, w szczególności takich jak: mapy, 

wykresy, rysunki, plany, raporty, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstałe przy 

realizacji Umowy, zwanych dalej utworami oraz zezwala na wykonywanie przez 

Zamawiającego praw zależnych tj. zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie 

z opracowań utworów. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje w zakresie 

wszystkich pól eksploatacji wymienionych w ustawie z dnia 4 lutego 1994r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności w zakresie: 
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1) wykorzystywania utworów przez Zamawiającego oraz osoby trzecie w celach związanych 

z realizacją zadań Zamawiającego (w szczególności w celu wykonywania i korzystania 

z obiektów będących przedmiotem utworów), 

2) utrwalania i zwielokrotniania utworów wszelkimi znanymi technikami w tym technikami 

cyfrowymi i drukarskimi i na wszelkich rodzajach nośników, 

3) wprowadzania utworów do obrotu, 

4) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

Internetu, 

5) wprowadzania zmian (w tym min.: aktualizacji, adaptacji, przeróbek) utworów oraz 

wykorzystywania utworów do wykonywania nowych opracowań, 

6) tłumaczenia utworów, 

7) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp 

w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. W ramach wynagrodzenia z tytułu zrealizowania Zadania: 

1) Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do 

utworów (w tym m.in. do wprowadzania zmian i sprawowania nadzoru autorskiego przez 

inny podmiot) oraz ich opracowań i dalszych opracowań i w przypadku wykonywania tych 

praw przez Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnione, zobowiązuje się do 

niewykonywania osobistych praw autorskich, 

2) równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów, Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy (nośników), na których zostały one utrwalone, 

3) Zamawiającemu przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających 

z Umowy na osoby trzecie w zakresie, w jakim prawa i obowiązki te wynikają z niniejszego 

paragrafu oraz udzielania dalszych upoważnień w sprawach, w których Zamawiający został 

upoważniony przez Wykonawcę na podstawie niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał ustawy z dnia 4 

lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw osób trzecich,  

a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń. 

5. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w niniejszym paragrafie następuje 

z chwilą wydania Zamawiającemu egzemplarzy poszczególnych utworów (dokumentacji) 

składających się na Zadanie oraz bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby 

egzemplarzy. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi 

warunkami i opisem przedmiotu zamówienia dotyczącymi wykonania Zadania i nie wnosi, co 

do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej 

Strony o zmianie swego adresu wskazanego w Umowie. W razie uchybienia temu 

obowiązkowi przez Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za 
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skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany 

drugiej Stronie. 

3. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. 

W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd 

ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się w szczególności przepisy: ustawy  

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

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

5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 
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