
UMOWA Nr RIG.272.......2017 - projekt

na „Wykonanie dokumentacji projektowej na „Budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej

nr 534 na odcinku Szafarnia – Radomin – etap I”

zawarta w dniu ….............. pomiędzy:

Gminą Radomin, Radomin 1 a, 87-404 Radomin.

NIP: 503 00 23 899, REGON: 871118603

reprezentowaną przez: Wójta Gminy – inż. Piotra Aleksandra Wolskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - mgr Wioletty Agatowskiej

zwaną w dalszej treści  Zamawiającym 

a ….............................................................................

zwanym w treści umowy Wykonawcą, 

w imieniu i na rzecz, której działa: …........................................

została zawarta umowa o następującej treści:

Umowa została zawarta na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 933)

§1

Wykonawca zobowiązuje się wykonać dla Zamawiającego następujący przedmiot zamówienia:

a)  dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin, dla

pierwszego etapu inwestycji:

- etap I Bocheniec – Radomin na odcinku ok. 2,5 km

Dokumentacja  projektowa  ma  służyć  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  robót  budowlanych  wraz  z

uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń umożliwiających wykonanie przedmiotu projektu.

b) kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót,

c) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdego z etapów,

d) dokonaniu podziału 20 działek,

e) wykonaniu operatu wodno-prawnego,

f) wykonaniu projektu budowy kładki rowerowej nad rowem melioracyjnym.

§2

Wykonawca jest również zobowiązany do:

a) wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych dostosowanych do map do celów projektowych  w skali 1:1000, 1:500,

b) wykonanie i uzgodnienie koncepcji przebudowy obejmującej:

- propozycje rozwiązań przestrzenno-funkcjonalnych,

- propozycje materiałowe,

- schematy konstrukcyjne,

- część rysunków w skali i zakresie niezbędnym dla zilustrowania przyjętej koncepcji,

c)  przygotowanie  wniosku  i  uzyskanie  decyzji  w  zakresie  ochrony  środowiska  (łącznie  ze  sporządzeniem  raportu

oddziaływania na środowisko o ile będzie konieczny),
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d) uzyskanie zaświadczenia w sprawie oddziaływania zadania na obszar Natura 2000 organu odpowiedzialnego za jego

monitorowanie, jeżeli będzie wymagane,

e) złożenie wniosków i uzyskanie, w imieniu inwestora na zasadzie pełnomocnictwa, wszelkich wymaganych pozwoleń

(decyzji), w tym pozwolenia na budowę oraz innych umożliwiających realizację inwestycji.

g) uzgodnienia koncepcji z zarządcą drogi.

§3

Opracowana dokumentacja musi zawierać:

- opis techniczny,

- zestawienie projektowanych prac,

- ocenę wpływu inwestycji na środowisko,

- informację BIOZ,

- załączniki formalne, 

- plan orientacyjny przebiegu trasy ścieżki na mapie w skali 1:10 000, 

-  plan  sytuacyjno-wysokościowy  zagospodarowania  terenu  z  naniesioną  ścieżką,  ścieżki  na  mapie  sytuacyjno-

wysokościowej w skali 1:500,

- zestawienie zjazdów, skrzyżowań i przepustów,

- profil podłużny trasy,

- przekroje poprzeczne trasy ścieżki w nawiązaniu do drogi powiatowej,

- przekroje konstrukcji nawierzchni,

- rozwiązania szczegółowe urządzeń.

§4

1.  Warunkiem opracowania  dokumentacji  projektowej  jest  uprzednie  zatwierdzenie przez  Zamawiającego  koncepcji

budowy.  Zatwierdzenie  następuje  poprzez  umieszczenie  na  koncepcji  klauzuli  zatwierdzającej,  zawierającej  datę  i

podpis Zamawiającego.

§5

Wszelkie  koszty opracowania  ponosi  Wykonawca.  (np.  opłaty skarbowe  za wydanie  decyzji,  załączników,  wypisy,

wyrysy, mapy itp.)

§6

Opracowana  dokumentacja musi spełniać wymogi obowiązujących przepisów prawnych, a w szczególności:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), 

b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r., poz. 762),

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod 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 z późn. zm).

§7

Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  dokumentację  w  formie  pisemnej,  w  czterech  egzemplarzach  oraz  jeden

egzemplarz w formie elektronicznej (w formacie doc. i PDF) zapisany na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, płyta

DVD, pamięć flash itp.) 

§8

Po wykonaniu dokumentacji,  zgodnie z zapisami rozdziału 5 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i

prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z  2017 r., poz. 1089) Wykonawca:
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-  przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonania dokumentacji, 

-  wyrazi zgodę na wykonanie przez Zamawiającego autorskich praw zależnych z prawem do ich dalszego przenoszenia

na polach eksploatacji określonej w art. 50 pkt 1 i 2 ww. ustawy.

§9

W trakcie  realizacji  robót  budowlanych  na  podstawie  Dokumentacji  Wykonawca  zobowiązany będzie  do pełnienia

nadzoru autorskiego (w myśl przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane), a w szczególności 

- do 5 osobistych kontroli na budowie, dotyczącej zgodności realizacji robót budowlanych  z projektem,

- dokonywanie stosownych wpisów w dzienniku budowy dotyczących realizacji robót. 

§10

Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz  z okresem rękojmi na roboty

budowlane wykonane na jej podstawie.

§11

1. Strony ustalają,  że Zamawiający zapłaci  Wykonawcy za wykonaną robotę wynagrodzenie  brutto  w wysokości:

…............................................................zł s łownie......................................................................

2. Wynagrodzenie za roboty określone w ust. 1 nastąpi w ciągu 21 na rachunek wykonawcy wskazany w formularzu

oferty i na fakturze.

§ 12

1.  Termin  wykonania  przedmiotu umowy strony ustalają  do dnia …................. . , tj. …................od dania zawarcia

niniejszej umowy z zastrzeżeniem punktu 2.

2.  Zatwierdzoną  przez  Zarząd  Dróg  Wojewódzkich  w  Bydgoszczy  koncepcję  ścieżki  rowerowej  kosztorysu

inwestorskiego, kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót należy przedstawić zamawiającemu w ciągu 60 dni od dnia

podpisania umowy.

§13

1. Zmiana  postanowień  zawartej  umowy  może  nastąpić  za  zgodą  obu  stron  wyrażona  na   piśmie  pod  rygorem

nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty,  na  podstawie  której  dokonano wyboru  Wykonawcy,  chyba  że konieczność  wprowadzenia  takich  zmian

wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne

dla Zamawiającego.

3. Jeżeli  jedno  z  postanowień  niniejszej  Umowy jest  lub  będzie  bezskuteczne,  nie  narusza  to  mocy  obowiązującej

pozostałych postanowień. 

§ 14

1. W przypadku przekroczenia terminu realizacji zamówienia ustanawia się następujące kary umowne:

a)  za każdy dzień zwłoki dla terminów określonych  w § 12 w pkt.  1 i  2 w wysokości  0,2 % całkowitej  wartości

zamówienia,

b) za odstąpienie od realizacji przedmiotu umowy przez jedną ze stron , strona odstępująca zapłaci karę w wys. 20 % od

całkowitej umowy wartości drugiej stronie.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód

przekracza wysokość kar umownych.
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§ 15

Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie przystąpił do robót

lub zaprzestał ich realizacji w terminach przekraczających termin wykonania.

§ 16

Spory na tle wykonania umowy rozstrzygał będzie właściwy Sąd.

§ 17

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą Umową między

Stronami  będzie  sporządzana  na  piśmie  i  podpisana  przez  Stronę  zawiadamiającą.  Zawiadomienia  mogą  być

przesyłane telefaksem, doręczane osobiście,  przesyłane kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery telefaksów podane przez Strony. Każda ze Stron zobowiązana

jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca  zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu. Jeżeli

Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia wysłane na

ostatni  znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu, Strony uznają za doręczone.

3. Powiadamianie  każdej  ze  Stron  Umowy  jest  ważne  tylko  wtedy,  kiedy  odbywa  się  na  

piśmie. Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§ 18

1.  W  sprawach  nie  uregulowanych  w  niniejszej  umowie  będą  miały  zastosowanie  właściwe  przepisy  Kodeksu

Cywilnego.

2. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zgody obu stron, wyrażonej pod rygorem nieważności

w formie pisemnej. Zakazuje się dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony postanawiają rozwiązać polubownie, a gdy to

okaże się bezskuteczne poddadzą pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla miejsca siedziby Zamawiającego.

4. Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje pozyskane w związku z realizacją niniejszej

umowy.

5. Integralną częścią niniejszej umowy są: zapytanie ofertowe i oferta Wykonawcy.

6. Niniejsza umowa została sporządzona w 3 -ch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla

Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY                 WYKONAWCA
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