UMOWA NR……………………………………………

Zawarta w dniu....................... roku w Łodzi pomiędzy:
Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w imieniu którego działają na
podstawie pełnomocnictwa:
1. P......................................................................................................................
2. P......................................................................................................................
zwanym dalej „Zamawiającym",
a
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Reprezentowanym przez:
1.
P..........................................................................................................................
2.
P.......................................................................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą"

§1
1. Podstawę zawarcia niniejszej Umowy stanowi postępowanie o zamówieniu
wyłączonym spod stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 ze zm., art. 4 pkt.8)
2. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji
projektowej na zadanie: „Rozbiórka istniejącego mostu i budowa przepustu
przez ciek bez nazwy w ciągu drogi krajowej nr 14 w m. Dobra”, zwanej dalej
„dokumentacją” zgodnie z załącznikiem nr 1 – opis przedmiotu zamówienia.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy – 7 miesięcy od daty podpisania Umowy.
4. Wykonawca opracuje dokumentację projektową w ilościach zgodnych z Tabelą
opracowań projektowych - Załącznik nr 2 oraz 2 egzemplarze w formie elektronicznej
edytowalnej na płycie CD/DVD, 2 egzemplarzy w formie elektronicznej
nieedytowalnej w formacie pdf na płycie CD/DVD.
Zakres opracowania zgodnie z tabelą opracowań projektowych - załącznik nr 2
5. Wykonawca, dołączy do opracowania oświadczenie, że zostało ono wykonane zgodnie
z umową, obowiązującymi przepisami techniczno - budowlanymi, normami
i wytycznymi, i że zostało wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia wiedzy
technicznej i celu, któremu ma służyć.
6. Ponadto Wykonawca w ramach niniejszej Umowy zobowiązuje się także do
sprawowania nadzoru autorskiego nad przedsięwzięciem – rozbiórką istniejącego
mostu i budową przepustu, wskazanym w ust. 2 w czasie robót budowlanych do dnia
odbioru ostatecznego dla robót budowlanych realizowanych na podstawie przedmiotu
Umowy, zgodnie z postanowieniami Umowy, zwanego dalej Nadzorem Autorskim, w
ilości 6 pobytów na budowie.
7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Nadzoru Autorskiego od dnia
podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych realizowanych na podstawie
przedmiotu Umowy do dnia upływu okresu gwarancji i rękojmi za wady dla robót
budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiot Umowy.
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§2
1. Z tytułu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do
wynagrodzenia, w kwocie netto …………………. PLN (słownie złotych:……………………………..
…………………………………………………………………) plus 23% podatku VAT ……………….. PLN, co
łącznie stanowi kwotę brutto ……………………... PLN, (słownie złotych: …………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………).
2. Wartość nadzoru autorskiego jest zawarta w kwocie umownej określonej w § 2 ust. 1
3. Wykonawca zobowiązuje się uwzględnić w cenie wszelkie koszty wynikające
z wymagań Umowy na podstawie własnych kalkulacji i szacunków.
4. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą procentowej stawki podatku VAT,
określonej w ust. 1, kwoty brutto niefakturowanej części wynagrodzenia zostaną
aneksem do niniejszej Umowy odpowiednio dostosowane.
5. Wykonawca nie ma prawa przenieść wynikających z umowy uprawnień
w szczególności z tytułu wynagrodzenia na rzecz osób trzecich.
6. Wartość wynagrodzenia nie podlega waloryzacji.
§3
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane o istniejącym obiekcie. Wykonawca pozyska
we własnym zakresie pozostałe materiały, potrzebne do wykonania dokumentacji.
2. Wykonawca wykona dokumentację w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami
określonymi w załączniku nr 1 do niniejszej umowy oraz będzie zobowiązany do:
a) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji i zawartych w niej rozwiązań
projektowych,
b) uzgodnienia STWiORB z Wydziałem Technologii Zamawiającego (w przypadku
konieczności dokonania zmian Wykonawca naniesie zalecane zmiany
niezwłocznie po ich określeniu)
c) realizacji poleceń prowadzącego umowę,
d) informowania prowadzącego umowę o problemach lub okolicznościach mogących
wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań dokumentacji,
e) przestrzegania praw patentowych i licencji.
§4
1. Zamawiający wyznacza prowadzącego umowę p. Marka Baranowskiego, który jest
upoważniony w imieniu Zamawiającego do nadzorowania i zarządzania realizacją
Umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Wykonawcą. Prowadzący umowę może
powierzyć część swych uprawnień innym osobom, o czym powinien powiadomić
Wykonawcę z wyprzedzeniem 3 dni.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1 bez
wprowadzania zmian w umowie. O dokonaniu zmiany Zamawiający powiadomi na
piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do umowy.
3. Wykonawca wyznacza Głównego Projektanta p……..……………………………….., który jest
upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy
oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

1.

2.
3.
4.

§5
Kontakty pomiędzy prowadzącym umowę i Wykonawcą, odbywać się będą
w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie ustalenia dokonywane będą wyłącznie na
piśmie.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji harmonogram prowadzenia
prac projektowych w terminie 2 tygodni od podpisania Umowy.
Wykonawca zagwarantuje prowadzącemu umowę możliwość sprawdzenia i bieżącej
kontroli postępu prac projektowych.
W trakcie świadczenia usług objętych niniejszą umową Wykonawca, za uprzednią
pisemną zgodą Zamawiającego, może zlecić wykonanie części zobowiązań
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podwykonawcom. Za działania i zaniechania wszystkich podwykonawców Wykonawca
ponosi pełną odpowiedzialność.
§6
1. Odbiory częściowe, odbiór końcowy oraz po okresie gwarancji i rękojmi dokumentacji
zostaną dokonane w siedzibie Zamawiającego.
2. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, zwane dalej utworami;
2) zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz dokonywania
ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami –
tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych.
3. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 2, następuje:
1) z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy
Zamawiającemu, oraz
2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
następujących pól eksploatacji:
a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich oddziałów oraz użytek
osób trzecich w celach związanych z realizacją niniejszej Umowy oraz zadań
Zamawiającego;
b) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości;
c) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych, do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,
w tym do internetu;
d) wyświetlanie, publiczne odtwarzanie utworu;
e) nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo
fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną;
f) nadawanie za pośrednictwem satelity;
g) reemisja;
h) wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono;
i) wykorzystanie w utworach multimedialnych;
j) wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych
i reklamy;
k) sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak
i lektora;
l) publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym;
m) dokonywania zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie w razie wątpliwości przyjmuje się, iż dzieła powstały w celu dalszego
opracowywania.
4. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający
nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.
5. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując Umowę będzie przestrzegał przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,
a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób.
§7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonaną dokumentację gwarancji na
okres 36 miesięcy.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonaną dokumentację rękojmi na
okres 24 miesięcy.
3. Bieg okresu rękojmi i gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty
odbioru końcowego dokumentacji (pełnej).
4. W ramach rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad
w dokumentacji, które ujawnią się w okresie rękojmi i które wynikną:
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- z nieprawidłowego wykonania jakiegokolwiek opracowania dokumentacji.
5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie
określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę w dokumentacji przed upływem tego
terminu.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji, ujawnionych w okresie rękojmi,
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić
usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z
wystąpieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z
likwidacją strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i
urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały z powodu wad ujawnionych
w opracowaniach wykonanych przez Wykonawcę.
8. Wykonawca zobowiązany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia
zakończenia odbioru końcowego do utrzymania ciągłości zawartej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (w tym do zapłacenia wszystkich
należnych składek). Ubezpieczenie powinno obejmować odpowiedzialność cywilną
wynikającą z działalności zawodowej. Na każde wezwanie prowadzącego umowę
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymywania warunków umowy
ubezpieczeniowej, w tym również dowody opłacania składek. Brak ciągłości umowy
ubezpieczenia (w tym brak zapłacenia należnych składek) stanowić może podstawę
do odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
§8
1. Wykonawca udzieli zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10%
wartości umowy brutto.
2. Jeżeli zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie innej
niż pieniężna, wówczas w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy,
Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy o okres wynikający z przedłużenia terminu realizacji
Umowy.
3. Zamawiający zwróci Wykonawcy kwotę w wysokości 70% wartości zabezpieczenia
w terminie 30 dni po stwierdzeniu przez Zamawiającego należytego wykonania
Umowy, który stanowi protokół odbioru końcowego.
Pozostałe 30% wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie
15 dni po upływie okresu rękojmi za wady przedmiotu Umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony z tytułu następstw błędów projektowych
mogących powstać w toku realizacji niniejszej Umowy, na kwotę nie mniejszą niż
4-krotność wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 2 ust. 1 Umowy.
5. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu w terminie 30 dni, od
dnia zawarcia Umowy kopii polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej ubezpieczenie
(potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę
prawnego), o którym mowa w ust. 4.
6. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia
w całym okresie wykonywania Umowy.
7. Zamawiający jest uprawniony do uzyskania odszkodowania z tytułu następstw
błędów projektowych Wykonawcy również z ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4.
§9
1. Wynagrodzenie za odebrane opracowanie dokumentacji będzie wypłacone na
podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę. Wykonawca
będzie mógł wystawić fakturę VAT po podpisaniu przez prowadzącego umowę
Protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej
doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia
przelewu pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
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3. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego w złotych polskich
przelewem na konto Wykonawcy nr....................................................... Zmiana
numeru rachunku wymaga każdorazowo aneksu do umowy.
4. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktur VAT
(NIP: …………………….) i upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu
Zamawiającego.
§ 10
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za niedotrzymanie terminu wykonania jakiegokolwiek opracowania dokumentacji
z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia netto
za całą dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia, za każdy dzień
opóźnienia liczony od terminu wykonania do dnia złożenia dokumentacji do
odbioru,
b) w przypadku odmówienia przez prowadzącego umowę odbioru jakiegokolwiek
opracowania dokumentacji z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości
0,2 % wynagrodzenia netto za całą dokumentację stanowiącą przedmiot
zamówienia, za każdy dzień liczony od terminu wykonania opracowania
dokumentacji do dnia ponownego złożenia opracowania dokumentacji do
odbioru,
c) z tytułu rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od
Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10%
wynagrodzenia netto za całą dokumentację stanowiącą przedmiot zamówienia,
2. Zamawiający
zastrzega
sobie
prawo
do
odszkodowania
uzupełniającego
przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej
szkody.
§ 11
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy
1) jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia za opracowania dokumentacji lub ich części, które zostały
wykonane do dnia odstąpienia i zostały odebrane.
2) w przypadku nieprzystąpienia do realizacji Umowy lub zaprzestania realizacji

Umowy
2. W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia
zaawansowania poszczególnych opracowań dokumentacji wraz z zestawieniem
wartości wykonanych opracowań dokumentacji według stanu na dzień
odstąpienia i przedłoży je do Przedstawiciela Zamawiającego.
2) W terminie 3 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w ust. 2. pkt
1), Przedstawiciel Zamawiającego przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia
zgodności zestawienia ze stanem faktycznym i sporządzi wspólnie z Wykonawcą
szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań dokumentacji wraz z
zestawieniem należnego wynagrodzenia za zinwentaryzowane opracowania
dokumentacji. Protokół inwentaryzacji opracowań dokumentacji stanowić będzie
podstawę do wystawienia Protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania
opracowań dokumentacji do odbioru końcowego.
§ 12
1. Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikającej z umowy
na osobę trzecią.
2. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawcę w związku ze
świadczeniem usług będą traktowane jako poufne. Wykonawca zobowiązuje się do
zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowiązany
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3.

4.

5.

6.

do kontroli przestrzegania zobowiązania do poufności przez wszystkie osoby
zatrudnione przez Wykonawcę.
Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej umowy nie zalicza się:
a) informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych;
b) informacji opracowanych przez lub będących w posiadaniu Wykonawcy przed
zawarciem niniejszej umowy, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub
umów zawartych przez Wykonawcę nie zostały one określone jako poufne bądź
zastrzeżone;
c) informacji uzyskanych przez Wykonawcę w związku z pracami realizowanymi dla
innych klientów, o ile na mocy wcześniejszych porozumień lub umów zawartych
przez Wykonawcę nie zostały określone jako poufne bądź zastrzeżone.
Powyższe zastrzeżenie poufności nie dotyczy informacji, których ujawnienie jest
wymagane przepisami obowiązującego prawa, w tym między innymi orzeczeniami
sądu lub organu administracji państwowej.
Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiałów
i dokumentów oraz przekazanie ich oryginałów GDDKiA niezwłocznie po zakończeniu
trwania umowy.
Rozwiązanie umowy nie zwalnia stron z obowiązku zachowania w tajemnicy
informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy.
§ 13
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3
egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 14
Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1.
2.
3.
4.

Opis przedmiotu zamówienia
Tabela opracowań projektowych
Oświadczenie Wykonawcy o numerze konta właściwym do rozliczenia umowy
Formularz ofertowy

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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