UMOWA NR
zawarta
w dniu ........................................... roku
pomiędzy
1. Powiatem Złotowskim Powiatowym Zarządem Dróg, 77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 3A, reprezentowanym przez:
a/ dr Mirosława Jaskólskiego – Dyrektora Powiatowego Zarząd Dróg
b/ ……………………………………………………………………..
zwanym w dalszej treści umowy "Zamawiającym"
a
2. ……………………………………………………………………………………………………….,
reprezentowanym przez:
………………………………………………..
zwanym dalej "Wykonawcą".
w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) została zawarta umowa o następującej
treści:
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje zamówienie polegające na wykonaniu zadania pn.
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1013P Nadarzyce
– Sypniewo, na odcinku od km 0+000 do km 10+300.
2. Zakres opracowania dokumentacji:
- wykonanie inwentaryzacji drogi i obiektów mostowych,
- opracowanie koncepcji przebudowy drogi i obiektów mostowych,
- opracowanie projektów rozbiórek w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,
- poszerzenie jezdni do 7,00 m wraz z konstrukcją nawierzchni do KR3; klasa drogi Z,
- ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Sypniewo,
- dostosowanie geometrii drogi do Warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne
i ich usytuowanie oraz potrzeb obronności,
- zaprojektowanie geometrii łuków poziomych;
- zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Sypniewo dług. ok. 2000,00 m,
- poza miejscowością odwodnienie powierzchniowe do rowów przydrożnych,
- zaprojektować przebudowę obiektów mostowych zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie oraz potrzeb obronności,
- zaprojektować kanał technologiczny,
- opracowanie projektów na przebudowę ewentualnych kolizji,
- opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla obiektu liniowego i obiektów mostowych,
- opracowanie mapy do celów projektowych wraz z pomiarem wysokościowym co 25 m i miejscach
charakterystycznych,
- wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia i opracowanie planu wycinki drzew.
3. Zawartość opracowania:
1) Projekt budowlany dla wszystkich branż – 5 egz.
2) Projekt stałej organizacji ruchu po zakończeniu budowy – 3 egz.
3) Projekt czasowej organizacji ruchu na czas budowy – 3 egz.
4) Projekt wykonawczy dla wszystkich branż – 3 kpl.
5) Przedmiary robót – 3 kpl.

6) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.
7) Kosztorys Inwestorski i Ofertowy – 3 egz.
8) Wersja elektroniczna opracowań wymienionych w pkt 1 – 7 na płycie CD – 2 szt, zawierająca cyfrowy zapis dokumentacji projektowej: rysunki w formacie PDF oraz DWG, tekst w formacie
doc /MS Word/ przedmiar robót i kosztorys inwestorski w formacie doc /MS Word/ lub xls /MS
Excel/, specyfikacje techniczne w formacie doc /MS Word/.
§2
1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pan Mirosław
Jaskólski - Dyrektor PZD w Złotowie.
2. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest
……………………………………………………………..
§3
1. Wykonawcy przysługuje od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe za wykonany przedmiot umowy, w wysokości ……………… brutto ( słownie złotych: …………….. 00/100).
2. Podstawą wystawienia faktury za opracowanie dokumentacji będzie podpisany prze obie
strony protokół.
3. Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy:
………………………………………………w terminie 21 dni od dnia otrzymania poprawnie
wystawionej faktury.

§4
Strony ustalają 3-letnią odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na wykonane prace
projektowe, będące przedmiotem niniejszej umowy, liczonej od daty przekazania przedmiotu
umowy.
§5
1.Oprócz przyczyn wymienionych w Kodeksie Cywilnym stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
a/ Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:
- w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
- gdy zostanie wydany prawomocny nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy,
- gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywać zlecenia bez podania uzasadnionych przyczyn
oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
- gdy Wykonawca przerwał realizację zlecenia i przerwa trwa dłużej niż 7 dni.
b/ Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
c/ Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§6
1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego, z dniem wykonania niniejszej umowy i wydania Zamawiającemu opracowania stanowiącego przedmiot umowy, w ramach wynagrodzenia ustalonego w § 7, autorskie prawa majątkowe i nie będzie wnosić z tego tytułu
wobec niego jakichkolwiek roszczeń w zakresie , w jakim Zamawiający wykorzystywać
będzie przedmiot umowy do realizacji przedsięwzięcia określonego w § 1 ust.1. W ramach tak określonego zakresu korzystania Zamawiający uprawniony jest do zwielokrotnienia dokumentacji.
§7
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za:
a/ zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy kalendarzowy dzień zwłoki;
b/ zwłokę w usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,2% za każdy dzień kalendarzowy zwłoki/termin zwłoki liczony
będzie od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/;
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:
a/ za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
10% wynagrodzenia umownego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
5. Kary umowne za zwłokę w przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.
6. Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności
wynikającej z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej.
§8
1. Zmiana ustaleń umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności i może nastąpić tylko wówczas, gdy niniejsza umowa, której wzór stanowił załącznik do zaproszenia do składania ofert, przewiduje taką możliwość oraz określa warunki zmiany.
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 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, § 8 ust. 1 nie stosuje
się.

§9
W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe
przepisy ustawy - Kodeks cywilny, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.
§ 10
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden
egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.
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