UMOWA Nr 14/PN/2017 [wzór]
zawarta zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.),
dnia ………………………, w Oleśnie pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, zwanym dalej
Zamawiającym, reprezentowanym przez:
1. Joachima Hadama

- Dyrektora PZD

a …………………………………………………………………………………………………………………….
Wykonawcą, reprezentowanym przez:
1. ............................

zwanym

dalej

- .........................................
§1

Przedmiot umowy
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi przetarg nieograniczony nr 14/PN/2017 z dnia 3.01.2018
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania projekt budowlany - Przebudowa drogi powiatowej
Nr 1916 O polegająca na budowie drogi rowerowej na odcinku Praszka –Pilawy wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego nad projektem.
Projekt należy wykonać wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i wymaganych uzgodnień,
pozwalających na realizację robót budowlanych.
3. Całość zamówienia zostanie zrealizowana zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik do
niniejszej umowy (w zakresie projektowania i uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych i uzgodnień).
§2
Termin realizacji Umowy
1.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 w terminie
1)

……………………….. dni od dnia zawarcia umowy wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich
niezbędnych, prawomocnych decyzji i uzgodnień.

2)

pełnienie nadzoru autorskiego - od dnia rozpoczęcia prac budowlanych do dnia odbioru robót.

2.

Za termin zakończenia wykonania dokumentacji projektowej uznaje się dzień, w którym podpisany został przez Strony
protokół odbioru końcowego.

3.

Projektant zobowiązuje się do wykonywania czynności nadzoru autorskiego z częstotliwością uzależnioną od postępu
robót, jednak nie rzadziej niż co 2 tygodnie oraz niezwłocznie na wezwanie drogą telefoniczną, pisemną, elektroniczną,
faxem Zamawiającego (nie później niż w ciągu 2 dni od dnia wezwania).

4.

Wykonawca w ciągu 14 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu harmonogram wykonania zamówienia.
§3

Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy, w ramach określonego w umowie wynagrodzenia należy opracowanie Przedmiotu Umowy w
ilości 5 egzemplarzy w wersji papierowej + egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf, w sposób zgodny z obowiązującymi
przepisami prawa i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności w sposób zgodny z wymaganiami:
1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2017 poz.1332 ze zm.),
2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2017 poz.1579 ),
3) 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 (t.j. Dz. U.2013 poz.1129),
4) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 (Dz. U. 2012 poz.
462 ze zm.) roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
5) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126),
6) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz.124),

7)

rozporządzenia 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. 2004 nr 130 poz. 1389).

2. Ponadto do obowiązków Wykonawcy w ramach ustalonego w niniejszej umowie wynagrodzenia należy:
1) zapewnienie udziału w opracowaniu projektów osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalności oraz wzajemne koordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań
projektowych, z uwzględnieniem specyfiki projektowanych obiektów,
2) opracowanie Przedmiotu Umowy w sposób zapewniający Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia na
roboty budowlane, zgodnie z wymogami określonymi w art. 29-31 oraz art. 33 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie niezbędnym do ogłoszenia przetargu na realizację robót
budowlanych. Wykonawca nie może opisać przedmiotu zamówienia przez wskazanie w dokumentacji znaków
towarowych, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez
konkretnego wykonawcę, jeżeli mogło by to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych
wykonawców lub produktów, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Wykonawca nie może
go opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny",
wówczas obowiązkiem Wykonawcy jest podanie warunków równoważności,
3) branie udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego w trakcie projektowania w celu
omawiania problemów projektowych i dokonywania niezbędnych uzgodnień,
4) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy,
w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
5) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań,
6) uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, decyzji, pozwoleń, a także wykonanie wszelkich opracowań
nie wymienionych w treści umowy oraz wszystkich innych czynności nie wymienionych w treści umowy, a
niezbędnych do zrealizowania Przedmiotu umowy określonego w § 1,
7) zapewnienie skoordynowania projektów branżowych,
8) sprawdzenie wykonanego Przedmiotu Umowy pod względem jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
w tym Prawa budowlanego oraz obowiązującymi normami dotyczącymi projektowania, przez osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania, w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy,
9) udzielanie Zamawiającemu w terminie wskazanym przez Zamawiającego wyjaśnień na pytania wykonawców w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót,
10) sporządzenie wykazu opracowań oraz złożenie pisemnego oświadczenia Wykonawcy, że dokumentacja projektowa
została wykonana zgodnie z niniejszą umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz jest w
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Opracowania projektowe winny zawierać
oświadczenie o dokonaniu uzgodnień międzybranżowych projektów wykonawczych, podpisane przez wszystkich
projektantów branżowych. Wraz z projektem budowlanym i projektem wykonawczym, Wykonawca złoży dodatkowo
pisemne oświadczenie (zgodnie z treścią art. 20 ustawy Prawo budowlane) podpisane przez Wykonawcę oraz osoby
sprawdzające, o których mowa w art. 20 ust. 2 ww. ustawy,
11) wprowadzanie poprawek lub uzupełnień do opracowanej i przekazanej Zamawiającemu dokumentacji projektowej w
trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
3. Wszystkie uzgodnienia do projektu budowlanego należy dostarczyć w 2 oryginalnych egzemplarzach (egz. Inwestora nr
1 i 2). Pozostałe egzemplarze dokumentacji projektowej muszą zawierać kolorowe odbitki ksero.
4. Projektant zobowiązany jest do opisywania proponowanych materiałów, wyrobów i urządzeń za pomocą parametrów
technicznych, tzn. bez podawania ich nazw.

5.

Na wniosek Zamawiającego, w ciągu 2 lat od dnia podpisania umowy, Wykonawca będzie zobowiązany aktualizować
kosztorysy inwestorskie.

6.

Do opisu urządzeń należy załączyć rysunki lub schematy urządzeń. Urządzenia powinny być tak zaprojektowane, aby
spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa.
§4

Nadzór autorski
Zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynności wynikające z treści ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane.
§5
Obowiązki Zamawiającego

1.

1.

Do obowiązków Zamawiającego należy:
udostępnienie posiadanych danych, materiałów i opracowań będących w posiadaniu Zamawiającego oraz udzielenie
niezbędnych pełnomocnictw w celu prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy,
2) odbiór Przedmiotu umowy według zasad określonych w § 6,
1)

3)

zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu niniejszej umowy.

§6
1. Ostateczny odbiór nastąpi po wykonaniu całości prac projektowych na podstawie ostatecznego protokołu zdawczoodbiorczego. Datę podpisania przez zamawiającego tego protokołu traktuje się jako datę wykonania i odbioru dokumentacji
projektowej, o której mowa w § 1 niniejszej umowy.
2. Do ostatecznego protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca załącza wykaz wszystkich opracowań wykonanych w
ramach niniejszej umowy oraz pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową,
obowiązującymi przepisami oraz normami i że został wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma
służyć.
3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykonany zgodnie z niniejszą umową przedmiot zamówienia w siedzibie
zamawiającego.
§7
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń
1. Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy określonego w § 1 ustalone jako wynagrodzenie
ryczałtowe wynosi …………………………...........
zł brutto, w tym:
1) wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wynosi ………………………..
zł brutto,
2) wynagrodzenie ryczałtowe za pełnienie nadzoru autorskiego wynosi …………………… zł brutto
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy związane z wykonaniem
Przedmiotu Umowy wraz z innymi opracowaniami, o których mowa w umowie, a w szczególności koszty: opinii, decyzji,
uzgodnień i zatwierdzeń przez uprawnione jednostki i urzędy zgodnie z wymogami przepisów prawa oraz wynagrodzenie
za przeniesienie autorskich praw majątkowych.
3. Rozliczenie Wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w ust. 1 pkt 1 nastąpi fakturą końcową
wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania faktur częściowych.
5. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy określonego w ust. 1 pkt 2, będzie płatne po zakończeniu czynności
nadzoru.
6. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatne będą przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze VAT,
w ciągu 30 dni liczonych od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, do siedziby Zamawiającego.
7. Za termin zapłaty faktur uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na wskazane w
fakturze konto, określoną kwotę.
8. Na fakturze wystawionej za wykonanie usługi wykonawca zobowiązany jest zamieścić następujące dane:
NABYWCA:
Powiat Oleski
ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno
NIP 576 157 58 40

ODBIORCA/PŁATNIK:
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie
ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno
(Uwaga – numeru NIP Odbiorcy/Płatnika nie należy podawać)

§8
Autorskie Prawa Majątkowe
1. Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonany Przedmiot umowy, Wykonawca przenosi, bez dodatkowego
wynagrodzenia, na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do dokumentacji wchodzącej w skład
Przedmiotu umowy wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, bez
ograniczeń czasowych, zarówno na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami
2. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian dokumentacji w całości lub w części, w szczególności wynikających z
opracowania redakcyjnego, wymagań organów administracyjnych lub potrzeb konstrukcyjnych.
3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielania, bez odrębnego wynagrodzenia, odpowiedzi na zapytania, dotyczące treści
przedmiotu zamówienia, które ewentualnie wpłyną w trakcie postępowania przetargowego na realizację inwestycji
wykonywanej na podstawie dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę.
§9
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie określonej w punkcie 15
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w wysokości 10% wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 umowy.
2. Zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania
wysokości.
3. Zwrot 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za
należyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.
4. Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub uchybienia w
gwarancji jakości.
§ 10
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania
dodatkowego terminu, w przypadku:
1) opóźnienia Wykonawcy w dostarczeniu Przedmiotu umowy o dłużej niż 30 dni kalendarzowych,
2) wykonywania Przedmiotu umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub
zaleceniami Zamawiającego pomimo dokonanego wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu
odpowiedniego terminu,
3) dwukrotnego niewykonywania czynności nadzoru autorskiego mimo wezwań Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej i będzie zawierało uzasadnienie Zamawiającego pod rygorem
nieważności tego oświadczenia.
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 1 Wykonawca przenosi prawa
autorskie do wykonanej części Przedmiotu Umowy wraz z prawem do jego wykorzystania i przeróbek, zgodnie z
postanowieniami § 8 umowy.
4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie będzie leżało w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie
30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, ustalonego na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego
protokołu zaawansowania prac.
§ 11
Kary umowne
Strony ustalają możliwość stosowania kar umownych:
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
- Za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminów umowy wykonania prac 1 % od wartości umowy za każdy dzień zwłoki.
- Za odstąpienie od wykonania umowy przez Wykonawcę bez uzasadnionych przyczyn lub jej niewłaściwe wykonanie do 30%
wartości umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w
wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 5 ust.1.
3. Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy z tytułów wskazanych w ust.1 niniejszego paragrafu nie może
przekroczyć 30 % wynagrodzenia określonego w par. 5 ust. 1 umowy.
4. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy.
5. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych roszczeń odszkodowawczych w wysokości
poniesionych szkód, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary.
§ 12
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
3. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli
zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru
lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie, ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno
Wykonawca:…………………………………………………………………………………………………
Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku
braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.
4. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.
5. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:
- Program funkcjonalno-użytkowy

- Oferta Wykonawcy,
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą
w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej
nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór
taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

Kontrasygnata Głównego Księgowego

WYKONAWCA

