Załącznik Nr 7 do SIWZ
PROJEKT / WZÓR
UMOWA NR ………….
NA USŁUGI PROJEKTOWE
W dniu ……………… roku w Uniejowie pomiędzy:
Gminą Uniejów,
z siedzibą w Uniejowie, 99 – 210 Uniejów, ul. Błogosławionego Bogumiła 13,
NIP: 828–135–67–37, REGON: 311019579,
reprezentowaną przez:
Józefa Kaczmarka – Burmistrza
przy kontrasygnacie Skarbnika – Arlety Pietrzak
zwaną dalej „Zamawiającym”,
a …………………………………………………………………………………………………
(Wykonawca wpisuje dane odpowiednio z dokumentu rejestracji)
NIP: ………………….., REGON: ………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
……………………. – …………………..
W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania
o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic
powiatowych na terenie Gminy Uniejów ”, Strony oświadczają, co następuje:

1.

2.
3.

§1
Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania
pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy dróg
i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów” realizowanego w ramach zadania
inwestycyjnego „Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Uniejów Etap III” wraz z
uzyskaniem niezbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń
wynikających z zakresu projektów. Zakres zamówienia obejmuje opracowanie projektów
budowlanych wraz z niezbędną dokumentacją techniczną i inną niezbędną do realizacji zadania.
Zamawiający informuje, iż wymaga dla każdego zadania (części) sporządzenia odrębnej
dokumentacji projektowej.
W ramach zadania Wykonawca zobowiązuje się sporządzić dokumentację projektowo kosztorysową dla1:
Zadanie nr:

1

Wyszczególnienie:

1.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic
Kilińskiego i Rzecznej w Uniejowie”

2.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy
Wschodniej w Uniejowie”

3.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic
Targowej i Zielonej w Uniejowie”

4.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic
Kościelnickiej, Ireny Bojakowskiej, Szkolnej i Konopnickiej w Uniejowie”

5.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic
Wiśniowej, Różanej, Wiejskiej i Lipowej w Uniejowie”

6.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulic
Przechodniej, Krótkiej i Bp. Owczarka wraz z przebudową skrzyżowania ulic
Dąbska, Orzechowa w Uniejowie”

7.

„Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi
w miejscowości Lekaszyn i Czepów, gmina Uniejów”.

Niewłaściwe skreślić
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4.
5.

6.

7.

8.

Dla odcinków dróg określonych we wszystkich zadaniach należy zaprojektować nawierzchnie jak
dla ruchu KR-3.
Dokumentacja projektowa powinna być sporządzona w oparciu o wymogi określone w:
1) Ustawie z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.),
2) Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 z późn.
zm.),
3) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.),
4) Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000r. Nr 63 poz. 735 z późn. zm.).
5) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)
6) Rozporządzeniu 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 – użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389),
7) Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31
lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310)
8) Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2311)
9) Innych obowiązujących przepisach i normatywach
Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać pełną dokumentację
projektową i kosztorysową wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie na budowę /
zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.
Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie
niezbędne uzgodnienia i opinie oraz ostateczne zezwolenia i decyzje administracyjne
oraz inne dokumenty wymagane przed uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia
robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, w tym np. decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach, operaty wodno – prawne, pozwolenia wodnoprawne jeżeli
okażą się wymagane oraz opinii niezbędnych instytucji np. konserwatora zabytków. Wykonawca
zapewnia uzyskanie wszelkich decyzji, uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do realizacji zadania
na własny koszt.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) pozyskanie map do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Mapę należy przekazać
Zamawiającemu w wersji papierowej oraz numeryczno-wektorowej (*.dxf, *.dwg.)
2) wykonanie projektu budowlano – wykonawczego (część opisowa i rysunkowa) wraz
z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia
na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, o
których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.
1186) i spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 września
2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –
użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości 6 egzemplarzy,
3) sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów,
w ilości 6 egzemplarzy.
4) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót objętych
przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129) w ilości 3 egzemplarze.
5) sporządzenie przedmiarów robót zgodnie z wymogami Rozporządzenia 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 – użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), w ilości 3
egzemplarze.
6) sporządzenie kosztorysów inwestorskich w układzie specyfikacyjnym - sporządzony
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-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w ilości 3
egzemplarze. W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji
kosztorysów inwestorskich w ciągu trzech lat od daty odbioru dokumentacji będącej
przedmiotem zamówienia;
7) sporządzenie kosztorysów ofertowych („ślepych”) stanowiących podstawę do
ustalenia ceny oferty w ilości 2 egzemplarze.
8) opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami zgodnie z
wymogami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 110) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784) w ilości min. 6 egzemplarzy.
9) wykonanie projektów z branż dodatkowych (energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej,
sanitarnej, itp.) ze względu na ewentualną kolizję wraz ze stosownymi uzgodnieniami
i pozwoleniami (jeżeli wystąpi taka potrzeba) w ilości 6 egzemplarzy, jeżeli będą
konieczne.
10) uzyskanie warunków technicznych do wykonania projektu budowlanego oraz uzgodnień
branżowych i uzgodnień specjalistycznych wymaganych odrębnymi przepisami, jeżeli będą
konieczne.
W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji przebudowy drogi
z istniejącą infrastrukturą techniczną, należy zwrócić się do właściciela sieci z wnioskiem
o przebudowę urządzeń na koszt właściciela lub ewentualnej partycypacji w kosztach.
Następnie należy zaprojektować przebudowę obiektów oraz urządzeń obcych infrastruktury
technicznej znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, kolidujących
z projektowaną przebudową drogi;
11) uzgodnienie lokalizacji zjazdów do nieruchomości z właścicielami działek, jeżeli będą
konieczne;
12) sporządzenie zestawienia drzew oraz zbędnego zakrzewienia przewidzianych do usunięcia
w związku z realizacją inwestycji z podaniem ich gatunku, lokalizacji i średnicy w 4 egz.
jeżeli będą konieczne;
13) inwentaryzację obiektów inżynierskich z informacją, które obiekty inżynierskie wymagają
przebudowy i jakie należy zaprojektować, jeżeli będą konieczne;
14) przygotowanie materiałów i uzyskanie warunków, decyzji, zezwoleń, uzgodnień i opinii
wymaganych do uzyskania decyzji pozwolenie na budowę / zgłoszenia robót nie
wymagających pozwolenia na budowę /jeżeli w postępowaniu o wydanie przedmiotowej
decyzji / zezwolenia okażą się konieczne na własny koszt, w tym decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach a także raport oddziaływania na środowisko w przypadku nałożenia
obowiązku jego opracowania, przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z uzyskaniem
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, operatów wodnoprawnych wraz z pozwoleniem
wodnoprawnym, decyzji, uzgodnień, opinii, w tym wojewódzkiego konserwatora zabytków,
itd., jeżeli będą konieczne;
9.
Dokumentację projektowo – kosztorysową dodatkowo należy przekazać w 3 egz. w wersji
elektronicznej (na nośniku CD, pendrive, itp.) umożliwiającej zgodnie z Prawem zamówień
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publicznych umieszczenie całej dokumentacji jako załącznika do SIWZ na stronie
internetowej i jej pobranie przez Wykonawców.
Format wersji elektronicznych:
 projekt budowlano-wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu w plikach z rozszerzeniem
.pdf, lub .jpeg, a część opisową w formacie .pdf i .doc
 1 egz. zeskanowanego projektu budowlano-wykonawczego oraz projekt organizacji ruchu
wraz z uzyskanymi wszystkimi uzgodnieniami, opiniami, itp.,
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych w plikach z rozszerzeniem
.doc,
 kosztorys inwestorski, ofertowy i przedmiary robót w plikach z rozszerzeniem .doc, lub .xls i
.pdf
10. Opracowania mają służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą
prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na wykonanie robót
budowlanych.
11. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia zaleceń i wymogów wynikających z danego
programu pomocowego, z którego Zamawiający ubiega się o dofinansowanie, obowiązujących
przepisów/dyrektyw Unii Europejskiej i przepisów prawa krajowego.
12. Wykonawca zobowiązany jest do dostosowania przedmiotu zamówienia do stanu prawnego
obowiązującego w dniu przekazania opracowań zamawiającemu, jeżeli w czasie wykonywania
opracowań akty prawne ulegną zmianie.
13. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie uzgodnienia, materiały oraz informacje
niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia na własny koszt.
14. W terminie 21 dni od daty podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wstępną
koncepcję rozwiązań projektowych.
15. Po podpisaniu umowy Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco konsultować z Gminą Uniejów i
Powiatem Poddębickim, realizację przedmiotu umowy, w tym rozwiązania projektowe,
konstrukcję nawierzchni, organizację ruchu, sposób odwodnienia, itp.
16. Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłaszania uwag i sugestii dotyczących rozwiązań
projektowych, które Wykonawca zobowiązuje się w dopuszczalnym stopniu i z należytą
starannością uwzględnić.
17. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o wszelkich błędach,
przeoczeniach i innych czynnikach mogących mieć wpływ na prawidłowe opracowanie
dokumentacji. Szczegółowy zakres opracowań będzie uzgadniany z Wykonawcą w trakcie
realizacji zadania.
18. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej
dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego w okresie trwania rękojmi, tj. 36 miesięcy od
daty podpisania protokołu odbioru bez dodatkowych roszczeń finansowych.
19. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uaktualnienia elementów przedmiotu
zamówienia w
przypadku ich dezaktualizacji przed terminem ogłoszenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla danej inwestycji.
Zobowiązanie wygasa po upływie terminu rękojmi za wady wynoszącym 36 miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
20. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia w ciągu 2 dni roboczych odpowiedzi na pytania
dotyczące opracowanej dokumentacji projektowej zadane przez wykonawców w trakcie
postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania
oraz wyjaśniania wątpliwości powstałych w toku realizacji robót związanych z dokumentacją
projektową.
21. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich
uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne
skorzystanie z trybu odwoławczego.
22. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie właściwego organu w zakresie stwierdzania
w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem oraz uzgadniania
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23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.

możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe
i prawa zależne do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych zostanie zawarte
w wynagrodzeniu ryczałtowym.
Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania
ostatecznego protokołu zdawczo – odbiorczego.
Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe w
trakcie realizacji robót budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia.
Dokumentacja powinna zawierać wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia
rozwiązań projektowych, w zakresie wynikającym z przepisów, dla potrzeb uzyskania decyzji
pozwolenie na budowę / zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia
na budowę.
Dokumentacja
projektowa
powinna
być
poprawna
pod
względem
technicznym
z uwzględnieniem ekonomicznych aspektów stosowania rozwiązań technicznych.
W projekcie budowlanym Wykonawca wskaże optymalne terminy wykonania poszczególnych
robót budowlanych, uwzględniając m.in. ochronę środowiska.
Opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986
z późn. zm.). Wykonawca wraz z przekazaniem zamawiającemu ostatecznych elementów
dokumentacji projektowej zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego
zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w ustawie Prawo zamówień
publicznych, w szczególności art. 29, 30, 31.
Wraz z materiałami przekazywanymi Zamawiającemu do odbioru Wykonawca przekaże
oświadczenie o treści:
„Oświadczam, że:
- opracowania projektowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej
- materiały przekazane Zamawiającemu są kompletne z punku widzenia celu, jakiemu
mają służyć i są jednolite pod względem zapisów: wersji elektronicznej i papierowej,
- projekt dostosowany jest do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia
dostępności dla osób niepełnosprawnych.”
Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków
towarowych, nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń
i materiałów. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków
towarowych jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania
przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wykonawca uzyskał
uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia zgody
przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, wykonawca
jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą konieczność takiego wskazania
oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie
szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych
producentów jako równoważnych.
W przypadku podania w dokumentacji przetargowej w tym w opisie przedmiotu zamówienia
nazw własnych, Zamawiający informuje, że nie mają one na celu naruszenia
art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za
zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych,
użytkowych i estetycznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu jakościowego, technologicznego,
wydajnościowego, użytkowego i estetycznego.

5|S t r o n a

34. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkt
lub
usługi
dostarczane
przez
konkretnego
Wykonawcę,
należy
to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza
materiały i/lub rozwiązania równoważne opisanym pod warunkiem zachowania parametrów
technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż wskazane w dokumentacji.
35. W przypadku wystąpienia w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, należy to traktować jedynie jako pomoc
w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania
równoważne opisanym.
36. Miejsce realizacji: teren Gminy Uniejów.
37. Do szczególnych obowiązków Wykonawcy należy:
1) konsultacje z zamawiającym na każdym etapie projektowania dokumentacji, dotyczące
istotnych elementów mających wpływ na koszty,
2) zastosowanie w projekcie rozwiązań skutkujących optymalizacją kosztów,
3) opisywanie proponowanych materiałów i urządzeń z zachowaniem przepisów wynikających
z art. 29-31 Prawa Zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych,
tzn. bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną
możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to wykonawca (projektant)
zobowiązany jest do podania co najmniej dwóch producentów tych materiałów lub urządzeń
oraz określenia minimalnych wymagań dotyczących ich równoważności.
38. Przedmiot umowy zostanie wykonany
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi i normami, a także na warunkach
określonych w postanowieniach niniejszej Umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia z załącznikami.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej uzgodnionej ze wszystkimi instytucjami, których akceptacja jest wymagana
przepisami prawa do wykonania prac budowlanych, w terminie2:
1) dla zadania nr 1: 9 miesięcy od daty podpisania umowy;
2) dla zadania nr 2: 9 miesięcy od daty podpisania umowy;
3) dla zadania nr 3: 6 miesięcy od daty podpisania umowy;
4) dla zadania nr 4: 6 miesięcy od daty podpisania umowy;
5) dla zadania nr 5: 6 miesięcy od daty podpisania umowy;
6) dla zadania nr 6: 9 miesięcy od daty podpisania umowy;
7) dla zadania nr 7: 9 miesięcy od daty podpisania umowy;
2. Za termin wykonania przedmiotu umowy przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania dokumentacji w terminie wcześniejszym
niż wskazany w ust. 1.
§3
1. Zamawiający w terminie 7 dni (roboczych) od daty otrzymania dokumentacji zobowiązany jest
do wniesienia ewentualnych uwag bądź akceptacji dokumentacji projektowej.
2. Zamawiający ma prawo wnieść uwagi do przekazywanych opracowań. Protokół odbioru zostanie
podpisany w terminie 7 dni (roboczych) od daty przekazania Zamawiającemu opracowań,
do których Zamawiający nie wniesie uwag.
3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w opracowaniach wady (uwagi), Wykonawca zobowiązany jest
do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia poinformowania o nich przez Zamawiającego.
2
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4. Po stronie Wykonawcy leży rozwiązanie problemów wynikłych w trakcie prowadzenia, w oparciu
o dokumentację projektową, postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
robót budowlanych, w tym udzielenie odpowiedzi na pytania, uszczegółowienia.
5. Podpisanie protokołu odbioru uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury.
§4
1. Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania określonej
działalności.
2. Wykonawca ustanawia projektanta w osobie3:
1) Dla zadania nr 1 - ……………………………………………………… posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności …………………………………………………………………………………………… .
2) Dla zadania nr 2 - ……………………………………………………… posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności …………………………………………………………………………………………… .
3) Dla zadania nr 3 - ……………………………………………………… posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności …………………………………………………………………………………………… .
4) Dla zadania nr 4 - ……………………………………………………… posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności …………………………………………………………………………………………… .
5) Dla zadania nr 5 - ……………………………………………………… posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności …………………………………………………………………………………………… .
6) Dla zadania nr 6 - ……………………………………………………… posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności …………………………………………………………………………………………… .
7) Dla zadania nr 7 - ……………………………………………………… posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności …………………………………………………………………………………………… .
3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 nie jest zmianą niniejszej umowy, a dla jej skuteczności
wymagane jest pisemne powiadomienie drugiej strony umowy oraz uzyskanie jej pisemnej
zgody.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do informowania:
1) Pisemnie Zamawiającego o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych
sporządzając projekt protokołu konieczności określający zakres prac oraz szacunkową
ich wartość;
2) O zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość prac,
opóźnienie planowanej daty zakończenia prac jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany umowny
zakres prac;
3) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych specyfikacją techniczną
nie wolno ich realizować bez uzyskania uprzednio zgody Zamawiającego;
4) Wykonawca zobowiązuje się do:
a) stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy,
b) przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidłowości wykonania Umowy.
§6
1. Z tytułu wykonania prac objętych niniejszą umową Wykonawca otrzyma od Zamawiającego4:
1) dla zadania Nr 1: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
przebudowy ulic Kilińskiego i Rzecznej w Uniejowie” wynagrodzenie ryczałtowe netto
w kwocie ………………………….. zł plus podatek VAT ………….. % w kwocie ……………………………….
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zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ……………………………………………………….………….. zł
(słownie: ………………………………………………………………..)
w tym:
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Kilińskiego
w Uniejowie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł, plus podatek
VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
kwocie ……………………………………………….. zł (słownie: …………………………………………………………..)
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Rzecznej
w Uniejowie: wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł, plus podatek
VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
kwocie …………………………………….………………….. zł (słownie: ……………………………………………………..)
2) dla zadania Nr 2: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
przebudowy ulicy Wschodniej w Uniejowie” wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie
………………………….. zł plus podatek VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł,
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ……………………………………………………….…………………..
zł (słownie: ……………………………………………………………………..)
3) dla zadania Nr 3: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
przebudowy ulic Targowej i Zielonej w Uniejowie” wynagrodzenie ryczałtowe netto w
kwocie ………………………….. zł plus podatek VAT ………….. % w kwocie ……………………………….
zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ……………………………………………………….……….. zł
(słownie: ……………………………………………………..)
w tym:
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Targowej
w Uniejowie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł, plus podatek
VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
kwocie …………………………………….………………….. zł (słownie: ……………………………………………………..)
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Zielonej
w Uniejowie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł, plus podatek
VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
kwocie ………………………………….………………….. zł (słownie: ………………………………………………………..)
4) dla zadania Nr 4: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
przebudowy ulic Kościelnickiej, Ireny Bojakowskiej, Szkolnej i Konopnickiej w
Uniejowie” wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł plus podatek
VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
kwocie ………………………………….………………….. zł (słownie: ………………………………..…………………..)
w tym:
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy
Kościelnickiej w Uniejowie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł,
plus podatek VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe
brutto w kwocie ……………………….………………….. zł (słownie: …………………………………………………..)
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Ireny
Bojakowskiej w Uniejowie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł,
plus podatek VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe
brutto w kwocie …………………………….………………….. zł (słownie: ………………………………………………..)
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Szkolnej
w Uniejowie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł, plus podatek
VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
kwocie ………….…………………………….………………….. zł (słownie: ………………………………………………..)
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy
Konopnickiej w Uniejowie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł,
plus podatek VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe
brutto w kwocie …………………………………………….. zł (słownie: ………………………………………………..)
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5) dla zadania Nr 5: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
przebudowy ulic Wiśniowej, Różanej, Wiejskiej i Lipowej w Uniejowie”
wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł plus podatek VAT …………..
% w kwocie
………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe
brutto w kwocie
………………………………………………..……………….. zł (słownie: ……………………………………………………..)
w tym:
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiśniowej
w Uniejowie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł, plus podatek
VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
kwocie …………………………………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………)
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Różanej
w Uniejowie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł, plus podatek
VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
kwocie …………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………..)
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Wiejskiej
w Uniejowie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł, plus podatek
VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
kwocie ………………………………………………………… zł (słownie: ………………………………………………………)
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Lipowej
w Uniejowie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł, plus podatek
VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
kwocie ……………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………)
6) dla zadania Nr 6: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
przebudowy ulic Przechodniej, Krótkiej i Bp. Owczarka wraz z przebudową
skrzyżowania z ulicami Dąbska, Orzechowa w Uniejowie” wynagrodzenie ryczałtowe
netto w kwocie
………………………….. zł
plus podatek VAT
………….. % w kwocie
………………………………………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie
……………………………………………………….……… zł (słownie: …………………………………………………………)
w tym:
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy
Przechodniej w Uniejowie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł,
plus podatek VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe
brutto w kwocie …………………………………………………… zł (słownie: ………………………………………………)
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Krótkiej
w Uniejowie wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł, plus podatek
VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe brutto w
kwocie …………………………………………………………… zł (słownie: ……………………………………………………)
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy ulicy Bp.
Owczarka wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami Dąbska, Orzechowa w Uniejowie
wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł, plus podatek VAT …………..
% w kwocie
………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe
brutto w kwocie
……………………………………………………… zł (słownie: …………………………………………………………)
7) dla zadania Nr 7: „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla
przebudowy drogi w miejscowości Lekaszyn i Czepów, gmina Uniejów”
wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie ………………………….. zł plus podatek VAT …………..
% w kwocie
………………………………. zł, wynagrodzenie ryczałtowe
brutto w kwocie
…………………………………………..……………… zł (słownie: …………………..…………………………………………)
w tym:
- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi w
miejscowości Lekaszyn, gmina Uniejów wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie
………………………….. zł, plus podatek VAT ………….. % w kwocie ………………………………. zł,
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie ……………………………………………………zł (słownie:
………………………………………………………………………..)
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2.

3.
4.

5.

6.

7.

- za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przebudowy drogi w
miejscowości Czepów, gmina Uniejów wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie
………………………….. zł, plus podatek VAT ………… % w kwocie ………………………………. zł,
wynagrodzenie ryczałtowe brutto w kwocie …………………………………………………… zł (słownie:
………………………………………………………………………..)
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 po przekazaniu
kompletnej części przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo - odbiorczym.
Wykonawca wystawi fakturę/rachunek za wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni
od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego opracowań dla konkretnego zadania.
Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania, niezbędne
do jego prawidłowego wykonania.
Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w drodze polecenia przelewu na rachunek
…………………………………………………….,
na
podstawie
wystawionej
przez
Wykonawcę
faktury/rachunku, w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury/rachunku Zamawiającemu.
Za dzień zapłaty faktury/rachunku uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego. Jeżeli koniec terminu płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy,
albo na inny dzień, który dla Zamawiającego jest dniem wolnym od pracy, wówczas termin
zapłaty upływa w dniu, który dla Zamawiającego jest najbliższym dniem roboczym.
Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia swoich wierzytelności z kwoty należnej
Wykonawcy, związanej z realizacją niniejszej umowy – powiadamiając Wykonawcę
o skorzystaniu z tego uprawnienia.
Należności wynikające z niniejszej umowy w tym odszkodowawcze i odsetkowe nie mogą być
przedmiotem obrotu (cesja, sprzedaż), zgodnie z art. 509 KC, bez pisemnej zgody
Zamawiającego.

§7
1. Wykonawca zamierza sam/z udziałem podwykonawców 5 wykonać przedmiot umowy.
2. Wykonawca przy realizacji przedmiotu umowy może z zachowaniem formy pisemnej zawrzeć
umowę o podwykonawstwo usług.
3. Pisemna umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia o zapłacie podwykonawcy
wynagrodzenia za wykonane świadczenie. Odmienna od zapłaty wynagrodzenia forma rozliczeń,
podobnie jak odmienna od pisemnej forma zawartej umowy, świadczy o zawarciu umowy innej
niż umowa o podwykonawstwo i będzie traktowana przez Zamawiającego jako naruszenie
specyfikacji istotnych warunkach zamówienia lub umowy z Wykonawcą.
4. Umowa o podwykonawstwo usług oznacza umowę zawartą między zleceniodawcą będącym
wykonawcą usług, a zleceniobiorcą będącym podwykonawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt. 10)
ustawy Prawo zamówień publicznych
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo usług
wykonywanych przez podwykonawców.
6. W przypadku gdy konieczność powierzenia podwykonawcom realizacji jakiegoś elementu
zamówienia wyniknie w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany je st uzyskać
pisemną zgodę Zamawiającego na zawarcie umowy o podwykonawstwo w przedmiotowym
zakresie. Zamawiający ma prawo odmówić udzielenia takiej zgody.
7. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy należne wynagrodzenie za wykonane usługi najpóźniej
w terminie 14 dni od daty doręczenia dokumentów stanowiących podstawę do żądania zapłaty
zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo.
8. Wykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub jej zmiany. Wraz z umową, z Podwykonawcą, Wykonawca składa
oświadczenia, w których on i Podwykonawca zobowiązują się wobec Zamawiającego, iż nie
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później niż w terminie 7 dni od dnia powstania zaległości w wyp łacie wynagrodzenia,
poinformują pisemnie o tym fakcie Zamawiającego.

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

§8
Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego
podwykonawcy, który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio
przez Wykonawcę zamówienia na usługi.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy wyłącznie należności powstałych
po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmiany.
Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych
podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy.
Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag przez wykonawcę. Termin na zgłoszenie
uwag przez Wykonawcę nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia informacji.
W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4., w terminie wskazanym przez
Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże
niezasadność takiej zapłaty albo
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1,
zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego
wykonawcy.
Zamawiający ma prawo do występowania do podwykonawców o informację czy Wykonawca nie
zalega wobec nich z płatnościami w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Jeżeli podwykonawca udzieli Zamawiającemu zgodnie z § 8 ust. 7. informacji, że za dany zakres
prac Wykonawca nie zalega wobec niego z płatnościami, to w przypadku późniejszego
wystąpienia podwykonawcy do Zamawiającego z roszczeniem płatności za wskazany w informacji
zakres prac, Zamawiający ma prawo uznać takie roszczenie jako niezasadne.

§9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji oraz rękojmi za wady na wykonany przedmiot
zamówienia.
2. Okres udzielonej gwarancji, na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynosi 36
miesięcy, licząc od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy.
3. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu zamówienia niniejszej umowy z należytą
starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 10
1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe i prawa zależne
do wszelkich egzemplarzy sporządzonych opracowań na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawo majątkowe do utworu,
na następujących polach eksploatacji:
1) autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim
i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, w szczególności
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia
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inne dokumenty powstałe przy realizacji przedsięwzięcia oraz broszury, zwanych dalej
utworami;
2) Zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek
oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu
praw zależnych:
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych
oraz użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego;
b) utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich
typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive,
itd.);
c) zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu,
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym
do Internetu;
e) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu;
f) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii
przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
g) nadawanie za pośrednictwem satelity;
h) reemisja;
i) wymiana nośników, na których utwór utrwalono;
j) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
k) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy;
l) wprowadzanie zmian, skrótów;
m) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora;
n) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i w czasie przez niego wybranym;
o) Prawo do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na podmiot
trzeci;
p) rozpowszechnianie przez prezentację lub publikację w całości lub we fragmentach,
na
wystawie,
w
katalogach,
wydawnictwach
promujących
inwestycje
lub Zamawiającego, w mediach, na spotkaniach, konferencjach i na stronach
internetowych;
q) możliwości reprodukcji i publikacji utworu w całości lub we fragmentach za pomocą
dowolnej techniki;
r) użyczanie, najmowanie, wprowadzanie do obrotu;
s) prawa do opracowania utworu w szczególności jego przeróbki lub adaptacji;
t) sporządzanie projektów na podstawie utworu;
u) prawa do wykonywania robót budowlanych i innych prac sporządzonych na podstawie
utworu;
v) wykorzystywanie do opracowania wniosków o dofinansowanie;
w) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji;
x) udostępnianie wykonawcom, w tym również wykonanych kopii;
y) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji
Zamawiającego;
z) wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu.
2. Wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw majątkowych
zostanie zawarte
w wynagrodzeniu ryczałtowym za opracowanie dokumentacji.

12 | S t r o n a

1.
2.

3.

4.

§11
Strony ustalają iż z tytułu nienależytego wykonania umowy przysługują kary umowne określone
w ust. 2.
Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:
1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Zamawiający ma prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 %
całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT za każdy dzień opóźnienia – w przypadku
niedotrzymania terminu końcowego realizacji przedmiotu umowy,
2) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po drugiej stronie, ta ostatnia zapłaci karę umowną w wysokości 10 %
całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT,
3) w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy, przez którąkolwiek ze stron
z przyczyn leżących po jej stronie, zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10 %
całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT,
4) w przypadku niedotrzymania terminu w usunięciu wad lub niezachowania terminu, o którym
mowa w § 7 ust. 7 i 8 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 0,1 % całkowitego wynagrodzenia wraz z podatkiem VAT za każdy dzień
opóźnienia.
5) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokości 3 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony przypadek,
6) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokości 3 % całkowitego wynagrodzenia brutto za każdy stwierdzony
przypadek.
Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez
Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach
ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej
Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

§12
1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu
kwotę6:
1) Dla zadania Nr 1 w wysokości ……………% wartości zamówienia brutto, tj. …………….. zł.
2) Dla zadania Nr 2 w wysokości ……………% wartości zamówienia brutto, tj. …………….. zł.
3) Dla zadania Nr 3 w wysokości ……………% wartości zamówienia brutto, tj. …………….. zł.
4) Dla zadania Nr 4 w wysokości ……………% wartości zamówienia brutto, tj. …………….. zł.
5) Dla zadania Nr 5 w wysokości ……………% wartości zamówienia brutto, tj. …………….. zł.
6) Dla zadania Nr 6 w wysokości ……………% wartości zamówienia brutto, tj. …………….. zł.
7) Dla zadania Nr 7 w wysokości ……………% wartości zamówienia brutto, tj. …………….. zł.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wniesione w pełnej wysokości w formie7
1) ………………………….. przed podpisaniem umowy dla zadania Nr 1.
2) ………………………….. przed podpisaniem umowy dla zadania Nr 2.
3) ………………………….. przed podpisaniem umowy dla zadania Nr 3.
4) ………………………….. przed podpisaniem umowy dla zadania Nr 4.
5) ………………………….. przed podpisaniem umowy dla zadania Nr 5.
6) ………………………….. przed podpisaniem umowy dla zadania Nr 6.
7) ………………………….. przed podpisaniem umowy dla zadania Nr 7.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70%, tj. 8
1) Dla zadania Nr 1 w kwocie ………………………… zł.

6
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4.

5.
6.
7.

1.
2.

3.

4.

2) Dla zadania Nr 2 w kwocie ………………………… zł.
3) Dla zadania Nr 3 w kwocie ………………………… zł.
4) Dla zadania Nr 4 w kwocie ………………………… zł.
5) Dla zadania Nr 5 w kwocie ………………………… zł.
6) Dla zadania Nr 6 w kwocie ………………………… zł.
7) Dla zadania Nr 7 w kwocie ………………………… zł.
Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od daty odbioru prac będących przedmiotem umowy
(od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia).
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 30% tj.
1) Dla zadania Nr 1 w kwocie ………………………… zł.
2) Dla zadania Nr 2 w kwocie ………………………… zł.
3) Dla zadania Nr 3 w kwocie ………………………… zł.
4) Dla zadania Nr 4 w kwocie ………………………… zł.
5) Dla zadania Nr 5 w kwocie ………………………… zł.
6) Dla zadania Nr 6 w kwocie ………………………… zł.
7) Dla zadania Nr 7 w kwocie ………………………… zł.
Zamawiający zwróci w terminie 14 dni po upływie okresu rękojmi za wady.
W przypadku ewentualnych aneksów do zawartej umowy Wykonawca winien dostosować
wniesione zabezpieczenie do nowych warunków umownych.
Strony dopuszczają możliwość zamiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy
w każdym czasie na podstawie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony.
Zwolnienie dotychczasowego zabezpieczenia nastąpi po ustanowieniu nowej formy
zabezpieczenia.
§13
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zawiadomienia dokonywane w związku z niniejszą Umową wymagają, dla swej ważności formy
pisemnej i uznawane będą za należycie wykonane, jeżeli doręczone zostaną Stronie będącej
adresatem osobiście lub wysłane faksem za potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru na następujący adres: Dla Zamawiającego: Urząd Miasta
w Uniejowie, ul. Błogosławionego Bogumiła 13, 99-210 Uniejów; Dla Wykonawcy
……………………………
Każda ze Stron może dokonać zmiany swego adresu w drodze pisemnego zawiadomienia
wysłanego do wszystkich pozostałych Stron w sposób określony w niniejszym ust. 2, przy czym
zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany niniejszej Umowy. Strony oświadczają,
iż zawiadomienia przesyłane w powyższy sposób na podany adres, do czasu jego ewentualnej
zmiany będą uważane za ważne i skutecznie doręczone, przy czym zawiadomienie dokonane
pocztą będzie uznane za dokonane 7 dni po dacie nadania, a zawiadomienie dokonane faksem
będzie uznane za dokonane 24 godziny od daty transmisji, wyłączając jednak soboty, niedziele
oraz dni ustawowo wolne od pracy w Polsce.
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty (w części dotyczącej przedmiotu umowy, terminów oraz wynagrodzenia),
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej
wymienionych warunków:
1) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek:
a) działania siły wyższej;
b) braku możliwości wykonania przedmiotu zamówienia w pierwotnie określonym terminie,
ze względu na terminy uzyskiwania uzgodnień, decyzji, opinii, ekspertyz, etc.
c) pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej
lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji
przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ
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administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego
dokumentu lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji zamówienia;
d) konieczności ponowienia uzgodnień lub opiniowania dokumentacji objętej przedmiotem
zamówienia;
e) w przypadku konieczności uwzględnienia wpływu innych przedsięwzięć i działań
powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy.
2) zmiany zasad finansowania zamówienia,
3) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy
wynikających ze zmian umowy o dofinansowanie projektu
4) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji Kontraktu, spowodowanych
działaniem osób trzecich,
5) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia w innym niż pierwotnie
założono zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku wykonawca może wnieść
o zmianę zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach.
6) zmiany wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek
podatku VAT obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania
umowy.
7) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
8) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
9) zmiany przepisów istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
10) warunków atmosferycznych, które nie pozwoliły na sporządzenie materiałów
przedprojektowych (np. inwentaryzacji, map, pomiarów, opracowań geodezyjnych itp.)
11) a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 Ustawy Prawo zamówień
publicznych.
5. W przypadku określonym w ust. 4 pkt. 6) i 7) zmiana stawek jest podstawą do zmiany
wynagrodzenia od dnia obowiązywania nowych stawek. W celu wprowadzenia zmian w tym
zakresie strony zawrą stosowne porozumienie obowiązujące od dnia wejście w życie przepisów.
6. W przypadkach określonym w ust. 4 pkt 6), 7) i 8) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa jeśli
Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę umowy, który będzie zawierał szczegółowe wyliczenie
dotyczące wpływu zmiany na wykonanie zamówienia, a zmiany te będą potwierdzały stosowne
dokumenty.
7. W przypadku uznania, iż przedłożone dokumenty potwierdzają spełnienie przesłanek
do zwiększenia wynagrodzenia strony zawrą stosowne porozumienie, które wejdzie w życie
od daty zmian przepisów prawnych pociągających za sobą obowiązek zmiany wysokości
minimalnego
wynagrodzenia
czy
zasad
podlegania
ubezpieczeniom
społecznym
lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne. Pod warunkiem, iż zmiany te Wykonawca wprowadził zgodnie z obowiązującym
prawem i udowodni, iż to uczynił stosownymi dokumentami. W przypadku wprowadzenia zmian
w terminie późniejszym, wynagrodzenie określone w niniejszej umowie zostanie zmienione
od daty wprowadzenia zmian przez Wykonawcę w oparciu o przedstawione dowody.
8. Zmiana wynagrodzenia z powodów określonych w ust. 4 pkt 6), 7) i 8) nie może być wyższa
od zmian wynagrodzenia wynikających z przepisów prawa pociągających te zmiany.
9. Za okoliczności „siły wyższej” uznaje się między innymi: pożar, powódź, huragan, eksplozję,
awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia
i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska
losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich powstające poza kontrolą Stron, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było
im zapobiec.
10. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.
11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
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12. Każda ze stron umowy jest uprawniona do wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie procedury zmian
umowy w zakresie określonym w ust. 1, w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od daty zdarzenia,
uzasadniającego wniosek pod rygorem utraty prawa żądania zmian.
13. Strony umowy są zobowiązane do wszczęcia negocjacji w siedzibie Zamawiającego w terminie
5 dni od daty otrzymania wniosku, w celu zgodnego określania zakresu zmian umowy
przy założeniu obiektywnego wystąpienia przesłanek.

1.

2.
3.

4.

§14
Oprócz wypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Stronom przysługuje prawo odstąpienia
od umowy w następujących sytuacjach:
1) Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a) Jeżeli zwłoka w terminach, o których mowa w §11 ust. 2 pkt 1 przekroczy 30 dni.
b) Z powodu działań lub zaniechań Wykonawcy mogących skutkować utratą dofinansowania
przez Zamawiającego
c) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy
d) Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania
2) Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:
a) Zamawiający bezpodstawnie nie przystąpi do odbioru opracowań, odmawia odbioru
lub odmawia podpisania protokołu odbioru opracowań
b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) w terminie 10 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku według stanu na dzień
odstąpienia.
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający
zobowiązany jest do odbioru dokumentów opracowanych.

§15
Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez wpływu
na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba, że bez tych postanowień Strony Umowy by nie
zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony poniżej.
W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne
albo niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy
w sposób możliwie najwierniejszy zamiarowi Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane zostało
za nieważne albo niewykonalne.
§16
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i Prawo zamówień publicznych.
2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia interpretowane będą
zgodnie z tym prawem.
3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy Strony
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku niedojścia do porozumienia, spory podlegają
rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla Zamawiającego.
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§17
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego,
jedna dla Wykonawcy.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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