Wzór
Załącznik Nr 2 do zaproszenia
z dnia 04.02.2019 r.

UMOWA NR IR.273....2019
zawarta w Zambrowie w dniu ........................... 2019 r. pomiędzy Powiatem Zambrowskim18-300 Zambrów, ul. Fabryczna 3,
NIP: 723-162-86-30, REGON: 450670255, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa Zarząd Powiatu Zambrowskiego
reprezentowany przez:
1. Stanisława Władysława Ożlańskiego – Starostę Powiatu Zambrowskiego
2. Jacka Norberta Murawskiego – Wicestarostę Powiatu Zambrowskiego
przy kontrasygnacie Doroty Polakowskiej - Skarbnika Powiatu Zambrowskiego
a
.................................................................................................................................................................................,
......................., REGON: .............................., KRS: ........................... zwanym dalej Wykonawcą.

NIP:

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
oznakowanym: RI.7011.1.1.2019 została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania opracowanie kompletu dokumentacji projektowo-kosztorysowej
przebudowy z rozbudową drogi powiatowej Nr 1993B Zambrów – Cieciorki – Konopki – Pęsy Lipno na odcinkach:
- pierwszy odcinek (ul. rtm. Witolda Pileckiego) od skrzyżowania z ulicą Sadową do skrzyżowania z ulicą M. Konopnickiej (ok. 270m),
- drugi odcinek (ul. rtm. Witolda Pileckiego i droga na terenie gm. Zambrów) od skrzyżowania z ulicą Sosnową do posesji firmy
GOLCHEM (ok. 500m).
2. Komplet dokumentacji obejmuje:
1) opracowanie mapy do celów projektowych - 1 egz. ,
2) opracowanie koncepcji rozbudowy drogi do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
3) przygotowanie materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień(zgodnie z wymogami
organów wydających decyzje),
4) opracowanie projektu budowlanego na każdy odcinek odrębnie – po 5 egz.,
5) opracowanie projektu wykonawczego na każdy odcinek odrębnie - po 3 egz.,
6) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu – 5 egz.,
7) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – 3 egz.,
8) sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego na każdy odcinek odrębnie – po 2 egz.,
9) komplet dokumentacji projektowej w formie elektronicznej zapisanej (w programach w których zostały stworzone i w pdf)
na nośniku elektronicznym
2. Zakres opracowania dokumentacji projektowej obejmuje roboty budowlane polegające na poszerzeniu chodnika z lewej strony
jezdni.
Na drugim odcinku projekt będzie obejmował wykonanie rowu krytego lub kolektora odprowadzającego wody deszczowe
z drogi.
Opracowanie dokumentacji projektowej na pierwszy odcinek drogi powiatowej Nr 1993B należy dostosować do uzyskania decyzji ZRID.
§2
Termin realizacji zamówienia:
1) dostarczenie do Zamawiającego koncepcji rozbudowy drogi do zatwierdzenia – max. 6 tygodni od zawarcia umowy,
2) dostarczenie do Zamawiającego materiałów do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, opinii i uzgodnień –
do 30 kwietnia 2019 r.,
3) dostarczenie do Zamawiającego materiałów niezbędnych do opracowania przez geodetę map z projektem podziału
nieruchomości w celu poszerzenia pasa drogowego do 31 maja 2019 r.
4) dostarczenie do Zamawiającego kompletnego projektu budowlanego do 30 czerwca 2019 r.,
5) dostarczenie do Zamawiającego projektu wykonawczego, projektu stałej organizacji ruchu, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego – do 30 czerwca 2019 r
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§3
Wykonawca oświadcza, że:
1) posiada uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych przedmiotem umowy,
2) posiada wiedzę i doświadczenie,
3) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania umowy,
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie umowy.
Wykonawca zobowiązuje się :

1) wykonać dokumentację projektową zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.2018.1202
z późniejszymi zmianami), rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935), a także z innymi przepisami
szczegółowymi oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) dostarczyć Zamawiającemu wraz z dokumentacją projektową wymagane obowiązującym prawem zaświadczenia,
oświadczenia i decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie projektantów i sprawdzających biorących udział w jej opracowaniu,
3) przekazać Zamawiającemu opracowaną dokumentację projektową w zakresie i terminie ustalonym w § 1 i 2 niniejszej
umowy.
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§4
Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z treścią złożonej przez Wykonawcę oferty, jest
wynagrodzenie ryczałtowe, do którego mają zastosowanie postanowienia art. 632 § 1 k.c.
Wynagrodzenie Wykonawcy za dokonanie dokumentacji projektowej w zakresie określonym w § 1 ustala się na kwotę brutto
.................... zł, słownie złotych: ......................................................................................................, dalej zwane wynagrodzeniem
umownym.
§5
Strony ustalają, że zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w dwóch ratach:
1) 70 % wartości wynagrodzenia umownego będzie zapłacone po odbiorze kompletu dokumentów,
2) 30 % wartości wynagrodzenia umownego po otrzymaniu ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę,
na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury.
Termin zapłaty faktury strony ustalają na 21 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.
Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Formą zapłaty faktury będzie przelew na konto Wykonawcy Nr .........................................................................................................
§6
Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% wynagrodzenia umownego, za zwłokę wykonania przedmiotu umowy lub
części przedmiotu w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do daty określonej w § 2,
nie więcej niż 50% wartości wynagrodzenia.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych określonych w ust. 1 z wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy.
Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które ponosi
odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia umownego ogółem.
W przypadku odstąpienia od umowy z własnej winy Zamawiający pokrywa koszty przerwanego opracowania proporcjonalnie
do stopnia zaawansowania prac.
Za zwłokę w zapłacie faktury VAT powstałą z winy Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych, o których mowa w art. 481
§ 2 Kc.
Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku,
gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
§7
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy.
Termin gwarancji jakości wynosi 3 lata od daty odbioru przez Zamawiającego dokumentacji będącej przedmiotem umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad w dokumentacji ujawnionych w trakcie wykonywania robót budowlanych. Termin
usunięcia tych wad ustali Zamawiający po konsultacji z Wykonawcą.

§8
Z chwilą zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, majątkowe prawa autorskie
do przedmiotu umowy, przechodzą na Zamawiającego, co następuje bez dodatkowego wynagrodzenia, na następujących polach
eksploatacji:
a) w zakresie używania i nanoszenia poprawek;
b) w zakresie wykorzystania w całości lub części przedmiotu umowy;
c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści — wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy przedmiotu umowy, w tym
techniką drukarską reprograficzną zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
d) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy utrwalono — wprowadzanie do obrotu,
użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
e) w zakresie rozpowszechniania w sposób inny niż określony w pkt. d — publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie,
odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie przedmiotu umowy w taki sposób, aby każdy
mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
2. Osobiste prawa autorskie, jako niezbywalne pozostają własnością autorów.
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U.2018.1191 z późniejszymi zmianami).

§9
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie
zobowiązania powierza, jak za własne działanie lub zaniechanie.
§ 10
Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wykonania nadzoru autorskiego, co będzie przedmiotem odrębnej umowy.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12
Spory wynikłe z umowy rozstrzyga sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 13
Wszystkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności,
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
dla Wykonawcy.

egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz
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