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Załącznik nr 4.1 do SIWZ 

 

 
UMOWA NR ST.IV.273.16.2011 

(projekt umowy) 
 
 

zawarta w dniu ……………………… r. w Kołobrzegu pomiędzy: 
 
1) Powiatem Kołobrzeskim – Zarządem Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8,                 

78-100 Kołobrzeg, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Magdalenę 

Dąbrówkę – Dyrektora, a firmą 

 

2) …………………………………………………………………………………………………………... zwaną dalej 

„Wykonawcą”, reprezentowaną przez ………………………………  

 

  
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego zamówienia w  trybie 

przetargu nieograniczonego. 

 
                

§ 1 
 
1. Zamawiający zleca Wykonawcy opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych na przebudowę mostu na rzece Dębosznica w miejscowości 

Głowaczewo w ciągu drogi powiatowej nr 0310 Z wraz z odcinkami dojazdów oraz inwentaryzacją 

istniejącego obiektu, niezbędnymi badaniami  i obliczeniami, a ponadto uzyskanie opinii i uzgodnień, 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i ofertą Wykonawcy, stanowiącymi 

integralną część umowy, zwaną dalej „pełnobranżową dokumentacją projektową”. 

2. Do niniejszej umowy załączony zostaje opis przedmiotu zamówienia, który stanowi ogólną podstawę 

dla prac projektowych i integralną część tejże umowy. 

3. Zakres pełnobranżowej dokumentacji projektowej obejmuje min: 

 projekty stałej i czasowej organizacji ruchu; 

 wykonanie niezbędnych badań gruntowych; 

 wykonanie map do celów projektowych;  

 przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub decyzji na realizację inwestycji celu 

publicznego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami i uzgodnieniami koniecznymi do wydania 

powyższej decyzji na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegółowych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194); 

 projekt budowlany – 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektroniczna 

na płycie CD; 

 projekt wykonawczy – 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji 

elektroniczna na płycie CD; 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egzemplarze w formie papierowej 

oraz jeden egzemplarz w wersji elektroniczna na płycie CD; 

 przedmiar robót – 5 egzemplarzy w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektroniczne 

na płycie CD; 

 kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji 

elektroniczne na płycie CD; 

 kosztorys ofertowy - 1 egzemplarz w formie papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektroniczne 

na płycie CD; 

 informację dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 5 egzemplarzy w formie papierowej 

oraz jeden egzemplarz w wersji elektroniczne na płycie CD; 

 inne dokumenty, opracowania i opinie niezbędne do opracowania kompletu dokumentacji  (w tym 

wystąpienie o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach  zgody na realizację inwestycji, 

przygotowanie raportu oddziaływania na środowisko, wystąpienie o pozwolenie wodno-prawne jeżeli 

zaistnieje taka konieczność). 
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§ 2 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać pełnobranżową dokumentację projektową zgodnie z  zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz  normami i normatywami. 
Dokumentacja projektowa i specyfikacja wykonania i odbioru robót budowlanych powinny spełniać 
wymagania określone w rozp. Ministra Infrastruktury  z dnia 2.09.2004r.  w sprawie  szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 

2. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane, związane z wykonaniem przedmiotu 
umowy, będące w jego posiadaniu, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych oraz 
poprawienie ich jakości. 

 
§ 3 

 
1. Termin wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej strony wyznaczają do dnia                           

31 października 2011 r.                                

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletną i zgodną z umową pełnobranżową dokumentację 
projektową  - protokołem zdawczo - odbiorczym, w siedzibie Zamawiającego wraz z kopią wniosku                
o pozwolenie na budowę lub wydanie decyzji ZRID oraz innymi niezbędnymi opracowaniami, opiniami   
i uzgodnieniami, stanowiącymi załączniki do powyższych wniosków zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 
3. Pełnobranżowa dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne 

oświadczenie Wykonawcy, iż jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami  oraz 
normami i normatywami, i że zostaje wydana w stanie zupełnym. Wykaz opracowań oraz pisemne 
oświadczenie, o którym mowa wyżej, stanowią integralną część przedmiotu umowy.   

 

§ 4 
 

1. Zamawiający nie ma obowiązku sprawdzać dostarczonej pełnobranżowej dokumentacji projektowej. 
2. O zauważonych wadach pełnobranżowej dokumentacji projektowej Zamawiający powinien zawiadomić 

Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia ich ujawnienia.   

3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć wady pełnobranżowej dokumentacji projektowej w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
§ 5 

 
Zamawiający zastrzega sobie, zgodnie z art. 635 k.c. prawo odstąpienia od umowy bez wyznaczania 
terminu dodatkowego, jeżeli opóźnienie Wykonawcy przekroczy 21 dni kalendarzowych.  

 
§ 6 

 
Wykonawca zobowiązuje się udzielać Zamawiającemu niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni,  
pisemnych wyjaśnień i informacji, dotyczących pełnobranżowej dokumentacji projektowej,                                 
w szczególności na zapytania wykonawcy obiektu lub robót budowlanych, zgłaszanych w trakcie procesu 
budowlanego i poprzedzającego go postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
 

§ 7 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy oraz przeniesienie praw i udzielenie zezwoleń, o których mowa                
w § 12 umowy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 §1 k.c.,                 
w wysokości …………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………), w tym: 

- wynagrodzenie netto: ……………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………), 
- podatek VAT: ………………… zł (słownie: …………………………………………………………………………………………………… ). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do poniesienia w związku                            
z wykonaniem przedmiotu umowy zgodnie z § 1 oraz przeniesieniem praw i udzieleniem zezwoleń 
zgodnie z § 12. Wykonawca oświadcza, iż ocenił prawidłowo i kompleksowo nakład swej pracy 
związany z realizacją przedmiotu umowy i nie będzie wnosił dodatkowych roszczeń finansowych                   
w stosunku do Zamawiającego w przypadku większych niż przewidywane kosztów. 

3. Wykonawca zapoznał się z warunkami i informacjami określonymi w SIWZ przez Zamawiającego,                  
i uznaje je za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz gwarantuje 

wykonanie umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. Wystawienie faktury nastąpi po podpisaniu  protokołu zdawczo - odbiorczego. 

5. Za datę i miejsce zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
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6. Za przekroczenie terminu zapłaty, Wykonawcy przysługują odsetki za opóźnienie w wysokości 

ustawowej. 

7. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego zbyć wierzytelności wynikającej z umowy. 
 

§ 8 
 

Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za wszelkie koszty jakie 

Zamawiający poniesie z tytułu roszczeń, strat i szkód,  wynikłych z wad pełnobranżowej dokumentacji 
projektowej. O roszczeniach, stratach i szkodach, Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę 
w ciągu 30 dni od dnia uzyskania o nich wiadomości. 

 
§ 9 

 
1. W celu zabezpieczenia zgodnego z umową wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowej  oraz 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonaną dokumentację, Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 
umowy w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Część zabezpieczenia, w wysokości 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona Wykonawcy w ciągu 
30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 
 

§ 10 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1/ za zwłokę w wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej – w wysokości 0,2 % 
wynagrodzenia  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

2/ za zwłokę w usunięciu wad pełnobranżowej dokumentacji projektowej  – w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia  za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad; 
3/ za zwłokę w dostarczeniu wyjaśnień lub informacji, o których mowa w § 6 – 200 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki;  
4/ za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które odpowiada 

Wykonawca – 10 %  wynagrodzenia; 
5/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, za które nie odpowiada 

Zamawiający – 10 %  wynagrodzenia. 

2. Przez wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1, należy rozumieć wynagrodzenie  ryczałtowe brutto 
określone w § 7 ust. 1 umowy.  

3. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej karę umowną, Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia Lub 
zabezpieczenia, o którym mowa w § 9. 

 

§ 11 
 

Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady pełnobranżowej dokumentacji projektowej                      
w stosunku do Wykonawcy, wygasają wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu 
rękojmi za wady obiektu lub robót budowlanych wykonanych na podstawie pełnobranzowej dokumentacji 

projektowej, będącej przedmiotem umowy.   

 
§ 12 

1. Na mocy niniejszej umowy Wykonawca: 
1/ przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do pełnobranżowej dokumentacji projektowej 

(wszystkich  jej elementów  i egzemplarzy), które z chwilą zapłaty wynagrodzenia przechodzą na 
Zamawiającego i obejmują prawo do: 
a/ w zakresie utrwalania i zwielokrotniania  - wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy,                

w tym techniką zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 
b/ w zakresie obrotu - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

2/ udziela Zamawiającemu zezwoleń do dokonywania wszelkich zmian pełnobranżowej dokumentacji 
projektowej, w tym również do wielokrotnego wykorzystania jej w części lub całości oraz łączenia                
z innymi opracowaniami, bez oznaczania ich nazwiskiem (firmą) Wykonawcy. 

2. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte autorskie prawa majątkowe  lub upoważnić osoby trzecie do 

korzystania z uzyskanych zezwoleń. 

3. Udzielone przez Wykonawcę zezwolenia są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków 
oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia. 

4. Przejście autorskich praw majątkowych powoduje przejście na Zamawiającego własności wszystkich 
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elementów i egzemplarzy pełnobranżowej dokumentacji projektowej.  

 

§ 13 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 14  

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego (k.c.) oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Sprawy sporne rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 15 
 

Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
 
 

 
 
 
 

 WYKONAWCA                                                                                       ZAMAWIAJĄCY  
                          
  
   ...................................                                                                         ................................. 
   
 

 
 
Załączniki: 
1) SIWZ 

2) Oferta wykonawcy 


