
                                                            UMOWA NR ……………                                                  WZÓR 

 

zawarta w dniu ………………….. w Przemkowie, pomiędzy: 

POWIATEM POLKOWICKIM ul. św. Sebastiana 1, 59-100 Polkowice, NIP 692-22-74-708, REGON 

390647239, w imieniu którego działa  

  Adam Mielniczuk  - Dyrektor POLKOWICKIEGO ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH z siedzibą przy ul. 

Fabrycznej 16, 59-170 Przemków działający na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Polkowickiego nr 

81/249/2016 z dnia 20 grudnia 2016r., przy kontrasygnacie  

  Renaty Wallis    - Głównego Księgowego, 

zwany w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a  

…………………………………………………………………………………………………………. 

reprezentowanym przez: 

…………………………………………………………………………………………………. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

§ 1 

Przedmiot umowy 

I. Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), 

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie dokumentacji technicznej dla 

zadania pn.: Przebudowę wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 1135D w m. Moskorzyn w zakresie 

wykonania chodnika, miejscowego poszerzenia jezdni, przebudowy odwodnienia i oświetlenia drogi, 

od km 3+820 do km 5+550”, z podziałem na odcinki, wg poniższej propozycji podziału: 

ODCINEK I: przebudowa drogi od km 3+820 do km 4+430 (610 m), z podziałem na minimum dwie części; 

ODCINEK II: rozbudowa drogi od km 4+430 do km 5+050 (620 m), z podziałem na minimum dwie części; 

ODCINEK III: przebudowa drogi od km 5+050 do km 5+550 (500 m, z podziałem na minimum dwie części. 

II. Opis i zakres przedmiotu zamówienia: 

1. Wykonanie minimum dwóch koncepcji układu ciągów ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego oraz 

dostosowaniem parametrów drogi do klasy Z, ze wstępnym określeniem parametrów techniczmo – 

ekonomicznych dla poszczególnych odcinków i części. Koncepcja ustali ostateczny przebieg i długość 

poszczególnych odcinków. 

2. Wykonanie dokumentacji technicznej, w oparciu o zatwierdzoną koncepcję, umożliwiającej 

Zamawiającemu wykonanie robót budowlanych, na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w przypadku odcinka II oraz zaświadczeń o braku 

sprzeciwu do wykonania robót budowlanych, w przypadku odcinków I i III. 

3. Właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia ma umożliwić Zamawiającemu pozyskanie, na realizacje 

robót budowlanych, środków zewnętrznych, w tym np. z Fundusz Dróg Samorządowych. 

4. W zakresie przedmiotu zamówienia należy ponadto: 

a) opracować projekty tymczasowej i stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniami, 

b) przygotować mapy do celów projektowych, 

c) przygotować mapy podziału nieruchomości (wg potrzeb), 

d) opracować analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (wg. potrzeb), 

e) opracować dokumentację geologiczno-inżynierską w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji, 

f) opracować kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami z podziałem na odcinki i części, 

g) opracować specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych STWiOR, zawierającą 

SST, z podziałem na odcinki, 

h) uzyskać w niezbędnym zakresie i na swój koszt: opinii, uzgodnień, pozwoleń  wymaganych odrębnymi 

przepisami, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na budowę/zaświadczenia o braku sprzeciwu do 

wykonania robót budowlanych, 

i)  uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania materiałowe, 

j)  odbyć w ramach wynagrodzenia ofertowego co najmniej trzech konsultacji z Zamawiającym w trakcie 

przygotowywania przedmiotu zamówienia, 

k) złożyć kompletny wniosek (wnioski) o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwy do wykonania robót 

budowlanych – dotyczy odcinków I i III.  

III. Założenia przedprojektowe i wymagania Zamawiającego: 
1. W związku z planowanym ubieganiem sią przez Zamawiającego o pozyskanie środków zewnętrznych na 

realizację robót budowlanych, projektowana przebudowa wraz z rozbudową drogi, powinna być zgodna 



z zapisami  Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, z dnia 2 marca 1999 r., 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz 

posiadać: 

a) normatywną szerokość projektowanej drogi  przy ruchu dwukierunkowym - parametry techniczne dla 

drogi klasy Z (szerokości: jezdni – 6 m) 

b) konstrukcję drogi dla nawierzchni mineralno-bitumicznych grysowych, 

c) konstrukcję chodników dla nawierzchni z kostki betonowa 8 cm 

d) szerokość chodników netto 2 m, tj. bez obrzeży i krawężników, 

e) szerokość poboczy, o nawierzchni gruntowej ulepszonej, 1 m,  

f) odprowadzenie wód deszczowych z nawierzchni przy pomocy rowów drogowych lub kanalizacji 

deszczowej, 

g) zachowanie niezmienności niwelety na zjazdach, 

h) oznakowanie pionowe dróg przy pomocy znaków normatywnych,  

i)  oznakowanie poziome dróg przy pomocy mas grubowarstwowych, 

j)  połączenie drogi powiatowej z istniejącym układem komunikacyjnym (drogi gminne, drogi 

wewnętrzne, zjazdy publiczne itp.) o nawierzchni utwardzonej, 

k) rozbudowa oświetlenia drogowego, w zakresie doświetlenia przejść dla pieszych oraz oświetlenia 

odcinka drogi od m. Moskorzyn do m. Kaźmierzów, 

l)  regulację wysokościową studzienek, 

m) usunięcie kolizji z ewentualną przebudową sieci (podziemnej i napowietrznej) i innych elementów 

infrastruktury znajdującej się w obrębie opracowania (wg potrzeb), 

n) elementy spowolnienia ruchu: sygnalizacja świetlna dotykowa oraz czujniki radaru, przy przejściach 

dla pieszych 

o) uzyskanie wszelkich uzgodnień dotyczących infrastruktury technicznej 

p) inwentaryzację zieleni kolidującej  z projektowanymi chodnikami 

2. Wykonawca ma opracować dokumentację techniczna zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami 

techniczno- – budowlanymi i normami, kompletną z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w oparciu 

o Rozporządzeniem 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), co potwierdzi złożeniem odpowiedniego oświadczenia, w tym 

zakresie. 

3. Projekt budowlany należy opracować w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego. 

IV. Wykaz opracowań do przekazania Zamawiającemu w wersji papierowej dla każdego zadania/etapu:  

1. koncepcja układu komunikacyjnego           - 2 egzemplarze, 

2. projekt budowlany                 - 5 egzemplarzy, 

3. materiały do zgłoszenia (oddzielnie dla odcinka I i III)      - 3 egzemplarzy 

4. projekt wykonawczy                - 5 egzemplarzy, 

5. projekt tymczasowej organizacji ruchu z zatwierdzeniem     - 2 egzemplarzy, 

6.  projekt stałej organizacji ruchu z zatwierdzeniem       - 2 egzemplarzy, 

7. badania geotechniczne (jeśli będą potrzebne)                    - 2 egzemplarze, 

8. mapy podziału nieruchomości (jeśli będą potrzebne)      - 5 egzemplarzy, 

9. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi (jeśli będą potrzebne) -  2 egzemplarze,  

10.  kosztorysy inwestorskie wraz z przedmiarami, z podziałem na odcinki i części - 2 egzemplarze, 

11.  specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych     - 2 egzemplarze, 

12.  zaświadczenie o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych (dotyczy odcinka I i III) 

Opracowania, o których mowa w ust. III, należy przygotować w wersji papierowej oraz przekazać 

Zamawiającemu również w wersji elektronicznej na nośniku w postaci płyty CD/DVD/pendrive. Wersję 

elektroniczną przygotować w formie edytowalnej w oparciu o oprogramowanie (środowiska CAD, Office, 

Norma, lub inne), zaakceptowane przez Zamawiającego oraz plików pdf. Dokumenty umieszczone na 

nośniku muszą być aktualne i zgodne z materiałami w formie papierowej. 

V. Dodatkowe wymagania Zamawiającego:  

1. Część rysunkową należy oprawić w formie segregatorów lub innej zaakceptowanej przez Zamawiającego 

formie ze wzmocnioną częścią przeznaczoną do wpięcia.  

2. Zamawiający wymaga aby rozwiązania projektowe zapewniały: 

a) zgodność z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, 

b) spełnienie warunków technicznych dróg publicznych klasy Z, 



c) odpowiednie zagospodarowanie wód deszczowych, 

d) konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dla ruchu pieszych,   

e) usunięcie kolizji z ewentualną przebudową sieci (podziemnej i napowietrznej) i innych elementów 

infrastruktury znajdujących się w obrębie opracowania, 

3. W ramach wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego: 

a. w przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności dokumentacji projektowej, ich usunięcie, w okresie 

udzielonej gwarancji, w ramach zakresu czynności objętych gwarancją projektanta - bez dodatkowej 

zapłaty, 

b. na etapie przygotowania przetargowego, na wyłonienie wykonawcy robót, poprzez przygotowanie 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w okresie udzielonej gwarancji, w ramach zakresu czynności 

objętych gwarancją projektanta, 

c. na etapie postępowania przetargowego, na wyłonienie wykonawcy robót, poprzez przygotowanie 

odpowiedzi dla Zamawiającego na pytania oferentów dotyczące zakresu dokumentacji technicznej, 

d. na etapie realizacji robót budowlanych, być w gotowość do uczestniczenia w konsultacjach na placu 

budowy, w ramach nadzorów autorskich, według potrzeb i na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż 

cztery razy w miesiącu.  

Wizyty na placu budowy i prace projektowe związane z usunięciem błędów w przedmiocie umowy nie 

będą traktowane jako nadzory autorskie.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dopuszczenia produktów innych niż przyjęte w dokumentacji - 

równoważnych pod względem parametrów technicznych, wskazanych przez projektanta, jako istotne dla 

wykonania robót. 

5. Zamawiający na każdym etapie projektowania ma prawo wnosić uwagi do dokumentacji projektowej, w tym 

również do przedmiarów i kosztorysów.  

6. Z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia, za wykonanie dokumentacji technicznej, przechodzą 

na niego autorskie prawa majątkowe do projektu na wszystkich polach eksploatacji. Szczegółowe zapisy 

w tym zakresie są zawarte w § 7, a Zamawiający uzyskuje prawo do dysponowania prawami zależnymi do 

dokumentacji projektowej. 

7. Zalecana jest wizja w terenie. 

Wspólny słownik zamówień (Kody CPV):  

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

 

§ 2 

Terminy 

Termin wykonania zamówienia:  

1. Rozpoczęcie – w dniu podpisania umowy, 

2. Zakończenie: 

Etap I –  do 3 tygodnie od daty podpisania umowy - protokolarne przekazanie Zamawiającemu, 

uzgodnionej przez Zamawiającego, bez uwag, koncepcji układu komunikacyjnego wymienionego 

w pkt. I ust. 1, 

Etap II – DOTYCZY ODCINKÓW I i III, podlegających przebudowie - do 12 tygodni od daty 

zatwierdzenia przez Zamawiającego koncepcji - protokolarne przekazanie Zamawiającemu po 

1 egzemplarzu materiałów do zgłoszenia wraz z uzgodnieniami i potwierdzonymi przez Starostwo 

Powiatowe wnioskami o wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do prowadzenia robót 

budowlanych. 

 DOTYCZY ODCINKA II, podlegającego rozbudowie - do 22 tygodnie od daty zatwierdzenia 

przez Zamawiającego koncepcji - protokolarne przekazanie Zamawiającemu 1 egzemplarz projektu 

budowlanego wraz z uzgodnieniami i potwierdzonym przez Starostwo Powiatowe wnioskiem 

o wydanie decyzji pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej 

Etap III – DOTYCZY ODCINKÓW I i III, podlegających przebudowie - do 3 tygodni od daty zakończenia 

etapu II - protokolarne przekazanie Zamawiającemu pozostałej części przedmiotu zamówienia 

wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu do prowadzenia robót budowlanych. 

 DOTYCZY ODCINKA III, podlegającej rozbudowie - do 3 tygodni od daty zakończenia etapu II - 

protokolarne przekazanie Zamawiającemu pozostałej części przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-architektoniczne-inzynieryjne-i-planowania-8086/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-inzynieryjne-w-zakresie-projektowania-8137/


 

§ 3 

Prawa i obowiązki stron 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać w formie pisemnej o zaistniałych przeszkodach 

w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych. 

2. Zobowiązania Zamawiającego: 

a. Zamawiający zobowiązuje się do współdziałania z Wykonawcą w celu prawidłowego                                 

i terminowego opracowania przedmiotu umowy, a w szczególności do interwencji w sytuacji, gdy 

jednostki opiniujące, uzgadniające oraz zatwierdzające nie dopełnią właściwych ich czynności 

w przewidzianych  terminach. 

b. Zamawiający wystawi na rzecz Wykonawcy upoważnienie do występowania w imieniu 

Zamawiającego, w celu uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń, 

3.   Obowiązki Wykonawcy: 

a. wykonać przedmiot umowy, z należyta starannością, zgodnie z wymogami Zamawiającego, na 

warunkach określonych w niniejszej umowie,  

b. zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt niezbędne mapy do celów projektowych, badania, 

opinie, wypisy, pomiary w terenie, uzgodnienia branżowe i inne niezbędne materiały pomocnicze 

i dokumenty do projektowania w celu realizacji przedmiotu umowy, 

c. opracować dokumentację projektową, łącznie z kosztorysami inwestorskimi, przedmiarami 

i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami i standardami, 

d. współpracować z Zamawiającym w zakresie ustaleń dotyczących rozwiązań projektowych, w tym 

odbyć dwie konsultacje w trakcie realizacji projektu. 

e. przedkładać Zamawiającemu informację o zaawansowaniu prac nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

f. zweryfikować w terenie prawidłowość rozwiązań projektowych. 

4. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego cedować swoich praw i zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu 

wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego 

 

§4 

Odbiór przedmiotu zamówienia 

1. Ustala się, że miejscem odbioru przedmiotu umowy jest Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych 

w Przemkowie, ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków. 

2. Odbiór przedmiotu umowy, w zakresie poszczególnych części, na poszczególnych etapach, zostanie 

potwierdzony protokołami przekazania, z załączonym wykazem przekazywanych dokumentów. 

3. Zamawiający po otrzymaniu dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy, z podziałem na poszczególne 

odcinki, dokona jej analizy, w tym zgodności z przedmiotem zamówienia i w terminie do 14 dni sporządzi 

protokół odbioru. W tym czasie Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do przedmiotu umowy, żądać 

od Wykonawcy wyjaśnień, uzupełnień i poprawy przekazanych opracowań. Swoje zastrzeżenia, uwagi 

i zapytania do przekazanego przedmiotu umowy Zamawiający będzie wnosił do Wykonawcy pisemnie, 

drogą elektroniczną, na wskazany w ofercie adres. 

4. Jeśli Zamawiający stwierdzi, wadliwość dokumentacji technicznej lub jej część, żądać będzie do czasu 

odbioru przedmiotu umowy, bezpłatnego usunięcia wad przez Wykonawcę, bez względu na wysokość 

związanych z tym kosztów.  

5. Jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń nie usunie 

wad, nie dokona uzupełnień, nie udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przedmiotu umowy Zamawiający 

ma prawo naliczyć kary umowne w wysokości określonej w § 8 ust. 2 lit. c lub odstąpić od umowy.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgodzi się ze zgłoszonymi zastrzeżeniami Zamawiającego, spór zostanie 

rozstrzygnięty przez właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego sąd. 

7. W przypadku nie wniesienia w ciągu 14 dni przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, 

4 i 5, niniejszego paragrafu, Zamawiający zobowiązany jest dokonać odbioru podpisując protokół odbioru 

dokumentacji bez zastrzeżeń.             

8. Odbiór przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

poprawność merytoryczną i zgodność z przepisami, normami i wiedza techniczną zawartości opracowanej 

dokumentacji technicznej.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 



§ 5 

Wynagrodzenie i rozliczenia 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za całość przedmiotu umowy zostało ustalone jako wynagrodzenie brutto, 

w wysokości: ………..……….. zł (słownie: ………………………………………………………..), z czego:  

koncepcja układu ciągów ruchu pieszego, rowerowego i samochodowego – w wysokości ……...…. zł,  

(słownie: …………………………………………………………………………………………………………………..), 

odcinek I – w wysokości …….............…. zł,  (słownie: ………….…………………………………………..), 

odcinek II – w wysokości …….............…. zł,  (słownie: ………………………………...…………………..), 

odcinek III – w wysokości …….............…. zł,  (słownie: …………….………………….………………………..), 

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się w formie ryczałtu, który 

uwzględnia wszelkie koszty przygotowania i realizacji przedmiotu umowy, a  w szczególności: 

a. na etapie przygotowania przetargowego, na wyłonienie wykonawcy robót, poprzez przygotowanie 

aktualizacji kosztorysów inwestorskich, w okresie udzielonej gwarancji, w ramach zakresu czynności 

objętych gwarancją projektanta., 

b. na etapie postępowania przetargowego, na wyłonienie wykonawcy robót, poprzez przygotowanie 

odpowiedzi dla Zamawiającego na pytania oferentów dotyczące zakresu dokumentacji technicznej, 

w okresie udzielonej gwarancji w ramach zakresu czynności objętych gwarancją projektanta, 

c. na etapie realizacji robót budowlanych, koszty uczestniczenia w konsultacjach na placu budowy. 

3. W związku z powyższym wyklucza się jakiekolwiek roszczenia Wykonawcy związane z nieprawidłowym 

skalkulowaniem ceny lub pominięciem pewnych elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania 

umowy. 

4. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, na wniosek Wykonawcy, w następujących wysokościach: 

a. po zakończeniu etapu I – 10 % wartości umowy,  

b. po zakończeniu etapu II, dla odcinka I – 15 % wartości umowy,  

c. po zakończeniu etapu II, dla odcinka III – 15 % wartości umowy,  

d. po zakończeniu etapu II, dla odcinka II – 30 % wartości umowy,  

e. po zakończeniu etapu III – 30 % wartości umowy,  

5. Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie pozytywny protokół odbioru, podpisany przez 

Zamawiającego bez zastrzeżeń, zgodnie z § 4 ust. 7 umowy. 

6. Należności będą płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni od 

daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi, w tym 

pozytywnym protokołem odbioru dokumentacji projektowej. 

7. Zamawiający ma prawo do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia, jeżeli w terminie płatności wniesie 

zastrzeżenia do przedmiotu umowy. 

8. Za datę dokonania płatności uważa się datę przekazania do banku  Zamawiającego polecenia przelewu. 

9. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek dla Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca nie może uzależniać wykonania prac od udzielenia zaliczki. 

11. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez własnego podpisu. 

12.Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę VAT wg. następującego wzoru: 

Nabywca:  

Powiat Polkowicki  

ul. Św. Sebastiana 1 , 59-100 Polkowice 

NIP: 692-22-74-708 

Odbiorca:  

Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych  

ul. Fabryczna 16 

59-170 Przemków 

§ 6  

Gwarancja i rękojmia 
1. W ramach rękojmi Wykonawca odpowiedzialny jest względem Zamawiającego za wady zmniejszające 

wartość lub użyteczność dokumentacji, ze względu na cel wynikający z jej przeznaczenia oraz rozwiązania 

projektowe niezgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z przepisami prawa budowlanego 

i obowiązującymi normami i normatywami technicznymi. Okres rękojmi wynosi 5 lat. 

2. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy i nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wad (m.in.: dokonywania uzupełnień, poprawek błędów, 

naprawiania zaniechań, zaniedbań i nieścisłości), w dokumentacji niezwłocznie, lecz w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zastrzeżenia. Za zgodą 

Zamawiającego dopuszcza się przedłużenie tego terminu na pisemny, uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 5 lat od daty przekazania Zamawiającemu 

przedmiotowej dokumentacji, spełniającej warunki określone niniejszą umową.. 

4. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się nieodpłatnie: 



a. wykonać aktualizację kosztorysów inwestorskich - na żądanie Zamawiającego (nie częściej niż raz na 

6 m-cy),  

b. przygotować odpowiedzi, na pytania oferentów dotyczące zakresu dokumentacji technicznej oraz 

w przypadku stwierdzenia wad lub niekompletności dokumentacji projektowej, dokonania uzupełnień 

i poprawek błędów - w trakcie postępowania przetargowego,  

c. być w gotowość do uczestniczenia w konsultacjach na placu budowy, w ramach nadzorów autorskich, 

według potrzeb i na wezwanie Zamawiającego, nie częściej niż cztery razy w miesiącu. 

5. W przypadku stwierdzenia w trakcie procedury udzielania zamówienia publicznego na wybór wykonawcy 

robót budowlanych, wady lub niekompletności dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej 

umowy, Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego pisemnego wyjaśnienia lub uzupełnienia opracowań. 

Nastąpi to w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego na adres 

email podany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. 

 

§ 7 

Prawa autorskie 
1. Dokumentacja projektowa, jak również jej części stanowiące przedmiot odbioru, jako wytwór myśli 

projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 

i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1191 z późn. zm.). 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do dokumentacji będącej przedmiotem umowy, bez jakichkolwiek ograniczeń 

przedmiotowych, czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji istniejących w chwili 

przeniesienia na Zamawiającego tych praw, a w szczególności w zakresie: 

a. użytkowania dokumentacji i opracowań towarzyszących na własny użytek, 

b. utrwalenia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkich rodzajach i typach nośników 

przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, dysk, itd.), 

c. zwielokrotniania dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną techniką w dowolnej ilości, na 

wszystkich rodzajach nośników, wytwarzania jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

d. wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 

Internetu, 

e. wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań towarzyszących, 

f. zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów, 

g. wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację i opracowania towarzyszące, 

h. publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzyszących w taki sposób, aby każdy mógł 

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne 

prawo do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do Projektu i Dokumentacji projektowej, 

polegających na dokonywaniu zmian w Projekcie/Dokumentacji projektowej oraz rozporządzaniu tymi 

zmianami. 

4. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w Projekcie lub Dokumentacji 

projektowej lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom, a także wykonywanie praw zależnych, 

nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do Projektu czy Dokumentacji projektowej. 

5. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo ograniczone. 

6. Wykonawca oświadcza, że prawa, o których mowa w ustępach poprzedzających, na polach eksploatacji tam 

wskazanych, Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego 

dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy i zapłaty za nią. W razie realizacji przedmiotu umowy 

częściami Wykonawca przenosi ww. uprawnienia do części dokumentacji odpowiednio z chwilą przyjęcia tej 

części przez Zamawiającego i dokonania za nią zapłaty. 

7. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 

własności egzemplarzy dokumentacji będącej przedmiotem umowy przekazanych Zamawiającemu. 

8. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający nabywa 

prawa autorskie majątkowe i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonania projektu, na 

wskazanych powyżej polach eksploatacji. 

9. Wykonawca zobowiązuje się nie wykorzystywać przysługujących mu praw osobistych z wyjątkiem prawa 

do autorstwa oraz do oznaczenia projektu swoim nazwiskiem. 

10.  Uprawnienie określone w ust. 9 nie będzie rodzić zobowiązań Zamawiającego wobec Wykonawcy. 



11.  Wykonawca nie może, bez pisemnej zgody Zamawiającego, cedować swoich praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na rzecz innych podmiotów, w tym również dokonywać przelewu 

wierzytelności należnych z tytułu realizacji niniejszej umowy od Zamawiającego. 

 

§8 

Kary umowne 

1. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karą umowną: 

a. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od umownych terminów określonych w § 2 

ust. 2 niniejszej umowy, 

b. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego 

przez Zamawiającego na usunięcie wad, 

c. za naruszenie lub opóźnienie w realizacji przez Wykonawcę zobowiązań określonych w umowie § 4 ust. 

4, bądź ust. 6 niniejszego paragrafu w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego 

w §5  ust. 1, za każdy dzień naruszenia lub opóźnienia w realizacji zobowiązań Wykonawcy 

wynikających z umowy, 

d. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca  

w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §5 ust. 1. 

3. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu karę umowną, za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem 

z przypadków określonych w § 11 ust. 1. 

4. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego według zasad ogólnych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z faktur przedłożonych do rozliczenia przez 

Wykonawcę. 

 

§ 9  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy o wartości 

…………………. zł, (słownie: ………………………………………………..), co stanowi 10 % wartości 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 5 ust. 1.  

2. Zabezpieczenie powyższe służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

3. W sytuacji braku roszczeń wobec Wykonawcy, zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust.1, nastąpi 

w dwóch nw. terminach: 

a. 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione nie później niż w terminie 30 dni od 

ostatecznego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 

b. 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w terminie do 15 dni po upływie 

okresu rękojmi za wady.  

4. W przypadku zmiany, przesunięcia terminu zakończenia przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest 

przed terminem wygaśnięcia wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy do złożenia aneksu 

do powyższego zabezpieczenia lub nowego zabezpieczenia na okres wynikający z przesunięcia terminu 

zakończenia zadania. 

5. W przypadku niedopełnienia obowiązku wynikającego z ust. 4, Zamawiający ma prawo do potrącania 

należnych kwot z faktury końcowej przedłożonej do rozliczenia 

 

§10 

Przedstawiciele stron 

1. Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów i koordynowania prac będą: 

 Główny Projektant / Koordynator projektu: ……….……………….., tel. ……………………………  

………………………………………………………………………….………………………………. 

a. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 

uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. 

Zmiana ww. osób wymaga aneksu do umowy podpisanego przez obie strony umowy.  



b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy zmiany osób, o których mowa w ust. 1, 

w przypadku gdy nie wykonują one swoich obowiązków. Wykonawca jest zobowiązany zmienić ww. 

osoby zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie.  

c. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. a, nie 

później niż 14 dni przed planowanym skierowaniem do realizacji prac innej osoby. Jakakolwiek przerwa 

w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku osób wymienionych w ust. 1 będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy.  

d. W przypadku zmiany osób, o której mowa w ust. 1, lit. a, nowe osoby muszą spełniać wymagania 

określone dla tych osób w SIWZ dotyczącej przedmiotu niniejszej umowy. 

e. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania osób innych niż wskazanych 

w ofercie, stanowi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

2. Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów i koordynowania prac będzie: 

a. Alicja Laszczyńska – tel. 76/831-94-74 

b. …………………………………………………….. 

 

§ 11 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w każdej chwili w przypadku: 

a. zgłoszenia wniosku o upadłość firmy Wykonawcy, 

b. wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

c. przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznym, 

d. zgodnie z art. 145 ustawy Pzp, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, w takim przypadku, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

e. Wykonawca wykonuje umowę nienależycie, niezgodnie z zapisami SIWZ, zapisami niniejszej umowy 

i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienia sposobu wykonywania usługi - odstąpienie 

od umowy ze skutkiem natychmiastowym.  

f. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane usługi. 

 

§ 12 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość wystąpienia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującej sytuacji: 

a. Termin zakończenia usługi, stanowiącej przedmiot umowy może ulec zmianie w przypadku wystąpienia 

okoliczności, niezależnych od Wykonawcy, które uniemożliwiły realizację lub zakończenie przedmiotu 

umowy w tym przedłużanie się procedur, czy uzgodnień formalnych, przez organy zewnętrzne, 

b. Ograniczenie zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych okoliczności 

technicznych lub organizacyjno – ekonomicznych nie przewidzianych przez Zamawiającego. 

W przypadku ww. ograniczenia Wykonawca nie będzie dochodził żadnego odszkodowania, 

a w związku z powyższym nie wniesie również zastrzeżeń do zmiany wynagrodzenia. Zmiana 

wynagrodzenia w ww. sytuacji nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa 

4. Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 

a. opis przedmiotu zamówienia, wraz z załącznikiem, 

b. oferta Wykonawcy. 

 

 

 

 



§ 13 

Ochrona danych osobowych  

Zamawiający oświadcza, że dane osobowe Wykonawcy są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 

r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000), art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1.). 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                     WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych)     

informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych Pani / Pana jest Dyrektor Polkowickiego Zarządu Dróg 

Powiatowych w Przemkowie z siedzibą przy ul. Fabryczna 16, 59-170 Przemków, tel: 76 831 94 74,            

e-mail: biuro@pzdp.pl, 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Polkowickim Zarządzie Dróg Powiatowych w 

Przemkowie możliwy jest pod numerem tel. 723 638 988 lub adresem e-mail: 

inspektor@pcuwpolkowice.pl, 

3. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane w celu realizacji umowy - zlecenia o świadczenie usług 

zewnętrznego inspektora danych osobowych, 

4. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego 

rozporządzenia j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.), 

5. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą udostępniane podmiotom świadczącym Administratorowi Danych 

Osobowych usługi, które dla realizacji celów są niezbędne, w tym w szczególności podmiotom 

świadczącym usługi informatyczne, wsparcia technologicznego i organizacyjnego,   

6. Dane osobowe Zleceniobiorcy przechowywane będą przez okresy określone w rozporządzeniu z dnia 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, a także 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 

67 z późn. zm.), 

7. Zleceniobiorca posiada prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także prawo do przenoszenia danych, o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi 

Danych Osobowych realizacji tych praw, 

8. Zleceniobiorca posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z wyłączeniem  przypadku, 

gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa, 

9. Przysługuje Zleceniobiorcy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Zleceniobiorca, że przetwarzanie danych narusza 

Zleceniobiorca prawa lub wolności, 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla realizacji wymienionych celów, brak ich 

podania może skutkować odmową zawarcia umowy - zlecenia, 

11. Dane osobowe Zleceniobiorcy nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie podlegają 

profilowaniu, ani udostępnianiu do państw trzecich. 

 

Administrator Danych Osobowych 

https://poczta.wp.pl/k/

