
 

Zał Nr 4a do  SIWZ 

UMOWA   

 

Zawarta w dniu ………………..r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w 

Tomaszowie Lub., 22-600 Tomaszów Lub. ul. Lwowska 54,  reprezentowanym przez : 

 

1. Paweł Kościołko – Dyrektor ZDP Tomaszów Lubelski 

przy kontrasygnacie 

2. Anna Barcicka – Główna Księgowa 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

 

a  ………………………………………………………………….. 

 

reprezentowanym przez: 

1.  

2. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” , 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego  na podstawie art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień   

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.  2164  z późn. zm. ), zawiera się umowę o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy. 

§ 1 

 

1.Zamawiający zamawia, a wykonawca zobowiązuje się wykonać „Opracowanie  dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.:  Przebudowa drogi powiatowej nr 3514L Lubycza Królewska Machnów – 

Nowosiółki na odcinku Lubycza Królewska – Dyniska Stare długości około 17,625km” 

Wspólny Słownik Zamówień  (CPV):  71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Część nr 1  

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dotyczącego  

przebudowy drogi powiatowej nr 3514L   odcinek  Lubycza Królewska – Machnów Nowy – Dyniska 

Stare długości około 17,625km. 

Droga nr 3514L rozpoczyna sie od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 w miejscowości Lubycza 

Królewska, a kończy na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 852 w miejscowości Nowosiółki. 

Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku 17,625 km oraz infrastruktury towarzyszącej: 

- klasa techniczna drogi G ,  

- kategoria obciążenia ruchem KR1. 

- przebudowę skrzyżowań zwykłych - 9 szt., 

- wybudowanie kładki dla pieszych na rz. Łukawica, 

- przebudowę mostu na rz. Łukawica o długości 11,14 m, 

- przebudowę mostu na rz. Sołokiji o długości 23,19 m, 

- przebudowa i budowa chodników o długości 1,5 km, 

- przebudowa i budowa  zatok autobusowych/perony – 10 szt., 

- wybudowanie miejsc postojowych / parking / - 1 szt. 

- wykonanie kompletnego oznakowania poziomego na całym odcinku drogi, 

- wymiana oznakowania pionowego, 



- odbudowa systemu odwodnienia na całej długości projektowanej drogi (przebudowa lub budowa 

przepustów pod zjazdami, odtworzenie rowów przydrożnych). 

2.2. Zakres wystąpień wykonawcy związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie  

części nr 1:  

a) uzyskanie   mapy  do celów projektowych - projekt powinien zawierać część opisową i rysunkową i 

musi być sporządzony na mapie do celów projektowych), 

b) uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej – w przypadku przedłożenia w terminie do 

28.02.2017r. Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w wysokości do 10% wartości brutto 

wynagrodzenia zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy,  

c) uzyskanie pozwolenia wodno prawnego w imieniu Zamawiającego,  

d) projekt stałej organizacji ruchu drogowego powinien być zatwierdzony przez organ zarządzający 

ruchem 

e) opracowanie dokumentacji dendrologicznej zgodnie z art. 83b oraz 83a pkt 4 ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U.  z 2015 poz. 1651 z późn. zm.) ( dokumentacja powinna 

zawierać lokalizacje  gatunek obwód opis drzewa oraz jego zdjęcie jak również projekt nasadzeń ) 

f) uzyskanie niezbędnych uzgodnień branżowych związanych z przedmiotem zamówienia z 

uwzględnieniem zaleceń w dokumentacji projektowej (miedzy innymi z PKP – Zamawiający posiada 

wstępne warunki techniczne dot.  przebudowy drogi powiatowej nr 3514L relacji Lubycza Królewska 

– Machnów – Nowosiółki w obrębie skrzyżowania drogi z linią kolejową nr 69 w km 128,847 przejazd 

kat. D 

g) uzyskanie pozwolenia na budowę  do terminu wskazanego w ofercie ( maksymalny zalecany termin 

przez Zamawiającego -   do dnia 30 czerwca  2017r. 

4. Zakres opracowania ( wersja papierowa ) obejmuje: 

a) Projekt budowlany (5 egz.) + Projekt wykonawczy ( 3 egz.) 

b) Przedmiar  robót (5 egz.)   

c) Kosztorysy inwestorskie,  kosztorys ofertowych - (1 egz.)   

d) Projekt wykonawczy (3 egz.)  

e) Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ujętych w przedmiarze - (3 egz.)  

f)  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ (3 egz.) 

g) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego - (3 egz.) 

h) Dokumentacja dendrologiczna - (3 egz. ) 

i)  Dokumentacja geodezyjna – ( 3 egz.) 

Wykonawca dołączy do wersji papierowej całość opracowania w formie elektronicznej w 

formacie PDF na nośnikach cyfrowych.  Zarchiwizowana na nośniku elektronicznym dokumentacja 

projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia musi być tożsama z wersją pisemną 

(papierową). Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z 

opracowaniem pisemnym (papierowym). 

 Plan zagospodarowania terenu i przekroje konstrukcyjne należy uzgodnić z Zamawiającym w 

trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Przedkładając jedną wersje papierową na wezwanie 

Zamawiającego, który poinformuje pisemnie Wykonawcę o terminie uzgodnienia w/w elementów, 

lecz nie później niż na 1 miesiąc przed zakończeniem wykonania przedmiotowego zamówienia.   

 Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do wykonania jej zgodnie z 

wymaganiami ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), oraz 

aktami wykonawczymi do ustawy zawartymi w rozporządzeniach z uwzględnieniem obowiązujących 

norm jakościowych i technologicznych a w szczególności:  

a) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie( Dz. U. z 2016 

poz. 124). 

b) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

( Dz. U. z 2000r Nr 63 poz. 735 z późn zm.). 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno- użytkowego( Dz. U. z 2013r poz. 1129 tj.). 



d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i podstaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym ( Dz. 

U. z 2004r Nr 130 poz. 1389 ). 

3. Zamawiający w związku z art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga  zatrudnienia osób przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób które będą uczestniczyły przy wykonaniu usług związanych z przedmiotem 

zamówienia. Zakres czynności w zakresie realizacji zamówienia który obejmuje współpracowanie z 

projektantem, zespołem projektowym i podwykonawcami przy wykonywaniu dokumentacji 

projektowej w tym udział w przygotowywaniu kosztorysów, nadzór nad terminowym pozyskaniem 

wymaganych decyzji i opinii. 

Zgodnie z   art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 

późn. zm.) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

Zatrudnienie w w/w warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu 

na nazwę zawartej przez strony umowy(art. 22§1
1
 Kodeksu pracy). 

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu 

warunków wykonywania pracy określonych w (art. 22§1
2
 Kodeksu pracy). 

Powyższe wymagania określają w szczególności: 

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, - 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących w/w  czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań –  

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w/w czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 

Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w związku z realizacją zamówienia 

wykonawca zapłaci karę umowną - z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w 

związku z realizacją zamówienia zgodnie § 7 ust. 7 przedmiotowej umowy. 

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia - W przypadku uzasadnionych wątpliwości na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych tj. kopię poświadczoną 

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w/w  czynności, (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
1
 bez 

                                                           
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę moŜe zawierać równieŜ inne dane, które podlegają anonimizacji. 
KaŜda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a Pzp  wymóg zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy 

dotyczy zarówno wykonawcy, jak i ewentualnych podwykonawców. 

 

Termin wykonania 

§ 2 

 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie wraz z decyzja pozwolenia na budowę zostało wykonane 

zgodnie z terminem zawartym w przedłożonej ofercie tj. do dnia………………………. 

 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 3 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy pozyskanie wszelkich 

niezbędnych dokumentów, badań, pomiarów i uzgodnień a także poniesienie związanych z tym 

kosztów. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona wizji lokalnej 

przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zapewni uzgodnienie projektu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 

budowę w oparciu o przygotowaną przez siebie dokumentację projektową a także poniesie związane 

z tym koszty. 

3. W przypadku konieczności uzupełnień, zmian etc. wymaganych przez organ upoważniony do 

wydawania pozwoleń na budowę, w ramach niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest do 

niezwłocznego wykonania niezbędnych dokumentów, rysunków itp. uzupełnień i wyjaśnień. 

4. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy w każdej fazie realizacji Wykonawca obowiązany jest 

uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania i zmiany dokumentacji. 

5. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac oraz 

sygnalizował pojawiające się zagrożenia i problemy, przy usunięciu których może być pomocne 

działanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej 

opracowywania i wnoszenia uwag, które Wykonawca zamówienia ma obowiązek uwzględnić. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmian bądź uzupełnień oraz poprawek 

dokumentacji, jeżeli dokumentacja będzie zawierać wady, błędy, braki czy inne nieprawidłowości – 

niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego w 

ramach wynagrodzenia umownego ustalonego w § 5 ust. 1 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest także skierować do wykonania przedmiotu umowy personel co 

najmniej spełniający wymagania pkt 3.3 SIWZ. 

8. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie lub przy pomocy 

Podwykonawcy(podwykonawców),w zakresie …………………………………………………….……………………..……... 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak za działania własne. 

 

Obowiązki Zamawiającego. 

§ 4 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania informacji uzupełniających na potrzeby przygotowania 

dokumentacji projektowej. O konieczności i zakresie informacji uzupełniających Zamawiający będzie 

informowany niezwłocznie na wskazane adresy e-mailowe. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby 

udzielić odpowiedzi do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.  

2. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dokumentacji zrealizowanej przez Wykonawcę 

zgodnie z umową. 

3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonaną dokumentację projektową 

po protokolarnym odbiorze kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 

budowę z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 umowy. 

 



Wynagrodzenie 

§ 5 

 

1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

ryczałtowe, zgodnie wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy w kwocie 

brutto …………………zł (słownie: ………………………………………………………………. złotych) na którą składa się 

wynagrodzenie netto w wysokości ……………… zł (słownie: …………………………………………… złotych) oraz 

kwota ……………………….. zł (słownie:  …………………………………………….. złotych) stanowiąca 23 % podatku 

VAT. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane zadanie nastąpi na podstawie faktury wystawionej na 

podstawie protokołu zdawczo -  odbiorczego projektu. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zapłatę w wysokości do 10% wartości umownej brutto za 

częściowo wykonane opracowanie na podstawie protokołu zaawansowania prac projektowych w 

przypadku przedłożenia w terminie do dnia 28.02.2017r. prawomocnej decyzji środowiskowej. 

4. Faktura wystawiana będzie na Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 54, 

22-600 Tomaszów Lubelski NIP 921-16-58-422. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w 

terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

5. Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy……………………..………………………………… 

 

Zasady przeprowadzenia odbioru projektu  

§ 6 

 

1. Przedmiot umowy przekazywany będzie Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego. 

Za termin wykonania niniejszej umowy uważać się będzie datę podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru ostatniego etapu przez Zamawiającego. 

2. Protokół odbioru winien zawierać: 

a) wykaz przekazywanej dokumentacji (opracowań) 

b) oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja: została wykonana z należytą starannością, zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami normami, wiedzą techniczną, 

c) niezbędne  uzgodnienia i w stanie kompletnym, 

d) kwotę płatności  

e) decyzję pozwolenia na budowę. 

3. Przed złożeniem wniosku zezwolenia na budowę Wykonawca składa jeden kompletny egzemplarz 

opracowania projektu wraz z  oświadczeniem, że jest on wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać sprawdzenia projektu w ciągu 3 dni od dnia jego 

otrzymania. 

5. W przypadku niekompletności lub niezgodności wykonania z obowiązującymi przepisami 

Zamawiający zwraca projekt wraz z uwagami, jakie wnosi do przedłożonego projektu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i 

sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uwag Zamawiającego w wyznaczonym terminie. 

7. Koszt usuwania wad (w przypadku niekompletności)ponosi Wykonawca. 

8. Zakres i forma dokumentacji projektowej musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w dniu 

przekazania do Zamawiającego. Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z 

wymogami Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane i europejskie aprobaty 

techniczne. 

Kary umowne 

§ 7 

 

1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za przedmiot 

umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego za przedmiot umowy, w którym stwierdzono usterki za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 



liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Kwoty kar umowy zostaną potracone z faktury 

wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy 

w wysokości 20 % wartości umowy brutto. 

3. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości 

odsetek ustawowych. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość naliczonych kar umownych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy w 

wysokości 20% wartości umowy brutto z tym, że art. 145 ustawy Pzp ma odpowiednio zastosowanie. 

7.Zamawiający ma prawo naliczyć kary  z tytułu niespełnienia wymagań o których mowa w art. 29 

ust. 3a ustawy Pzp wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto. 

 

Zmiany w umowie 

§ 8 

 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności 

zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian. 

2.W zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT przez władze ustawowo dawczą w 

trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług określonej w § 5 

ust. 1.  

3. W zakresie terminu  w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które 

było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec 

mimo dochowania należytej staranności, 

b) przekroczenie przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych 

liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania 

administracyjnego, 

c) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony. 

Zamawiający zastąpi Wykonawcę i  udzieli zamówienia nowemu wykonawcy w przypadku zaistnienia 

okoliczności: 

a) śmierci, likwidacji działalności gospodarczej. 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy. 

5. Zmian teleadresowe Stron umowy określonych w umowie. 

6. Zmiana osobowa polegająca na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. 

7. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 9 

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 w formie: ……………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania stanowi kwotę …………………………….…………. 



3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłacił 

przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego. (jeżeli dotyczy) 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 

zabezpieczenia i kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady.  

 

Odstąpienie od umowy 

§10 

 

1. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

2. Zamawiający i projektant mogą odstąpić od umowy w wypadkach określonych w przepisach 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części umowy w przypadku: 

a) gdy Wykonawca nie realizuje prac pomimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez 

Zamawiającego, 

b)  dwukrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących całego opracowania 

lub części dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od chwili zaistnienia 

przesłanki uprawniającej go do odstąpienia. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnej. 

2. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod 

rygorem nieważności. 

2. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z późn zm.). 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

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

dla Wykonawcy. 

 

Integralną część umowy stanowią : 

 

-    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

-    Oferta wykonawcy. 

       

   Zamawiający:                                                                                                                     Wykonawca: 

                                                

 

 

 

 

Kontrasygnata głównego księgowego: 

 

 

 



Zał Nr 4b do  SIWZ 

UMOWA   

 

Zawarta w dniu ………………..r. pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w 

Tomaszowie Lub., 22-600 Tomaszów Lub. ul. Lwowska 54,  reprezentowanym przez : 

 

1. Paweł Kościołko – Dyrektor ZDP Tomaszów Lubelski 

przy kontrasygnacie 

2. Anna Barcicka – Główna Księgowa 

 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym” 

 

a  ………………………………………………………………….. 

 

reprezentowanym przez: 

1.  

2. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” , 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu 

nieograniczonego  na podstawie art. 39 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień   

publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.  2164  z późn. zm. ), zawiera się umowę o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy. 

§ 1 

 

1. Zamawiający zamawia, a wykonawca zobowiązuje się wykonać „Opracowanie  dokumentacji 

projektowej dla zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 3505 L Tarnawatka- Werechanie 

długości około 8,950km” 

Wspólny Słownik Zamówień  (CPV):  71320000-7  Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania   

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

2.1. Część nr 2  

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie projektu budowlano – wykonawczego dotyczącego  

przebudowy drogi powiatowej 3505 L Tarnawatka- Werechanie długości około 8,950km. 

Planowana do przebudowy droga nr 3505L rozpoczyna sie od skrzyżowania z drogą krajową nr 17 w 

miejscowości Tarnawatka, a kończy na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 850 w miejscowości 

Werechanie. 

Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku 8,95 km oraz infrastruktury towarzyszącej: 

- klasa techniczna drogi Z ,  

- kategoria obciążenia ruchem KR1. 

- przebudowę skrzyżowań zwykłych- 3 szt, 

- przebudowa i budowa chodników o długości 1,5 km, 

- przebudowa i budowa  zatok autobusowych/peronów – 8 szt., 

- wykonanie kompletnego oznakowania poziomego na całym odcinku drogi, 

- wymiana oznakowania pionowego, 

- odbudowa systemu odwodnienia na całej długości projektowanej drogi (przebudowa lub budowa 

przepustów pod zjazdami, odtworzenie rowów przydrożnych). 

2.2. Zakres wystąpień wykonawcy związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w zakresie 

części nr 2 tj.: 

a) uzyskanie   mapy  do celów projektowych - projekt powinien zawierać część opisową i rysunkową i 

musi być sporządzony na mapie do celów projektowych), 



b) uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej – w przypadku przedłożenia w terminie do 

28.02.2017 r Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia brutto zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, 

c) uzyskanie pozwolenia wodno prawnego w imieniu Zamawiającego,  

d) projekt stałej organizacji ruchu drogowego powinien być zatwierdzony przez organ zarządzający 

ruchem 

e) opracowanie dokumentacji dendrologicznej zgodnie z art. 83b oraz 83a pkt 4 ustawy o ochronie 

przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r (Dz. U.  z 2015 poz. 1651 z późn. zm.) ( dokumentacja powinna 

zawierać lokalizacje  gatunek obwód opis drzewa oraz jego zdjęcie jak również projekt nasadzeń ) 

f) uzyskanie niezbędnych uzgodnień branżowych związanych z przedmiotem zamówienia z 

uwzględnieniem zaleceń w dokumentacji projektowej  

g) uzyskanie pozwolenia na budowę  do terminu wskazanego w ofercie ( maksymalny zalecany termin 

przez Zamawiającego -   do dnia 30 czerwca  2017r. 

4. Zakres opracowania ( wersja papierowa ) obejmuje: 

a) Projekt budowlany (5 egz.) + Projekt wykonawczy ( 3 egz.) 

b) Przedmiar  robót (5 egz.)   

c) Kosztorysy inwestorskie,  kosztorys ofertowych - (1 egz.)   

d) Projekt wykonawczy (3 egz.)  

e) Szczegółową specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót ujętych w przedmiarze - (3 egz.)  

f)  Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - BIOZ (3 egz.) 

g) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego - (3 egz.) 

h) Dokumentacja dendrologiczna - (3 egz. ) 

i)  Dokumentacja geodezyjna – ( 3 egz.) 

Wykonawca dołączy do wersji papierowej całość opracowania w formie elektronicznej w formacie 

PDF na nośnikach cyfrowych.  Zarchiwizowana na nośniku elektronicznym dokumentacja projektowa 

służąca do opisu przedmiotu zamówienia musi być tożsama z wersją pisemną (papierową). 

Wykonawca dokumentacji odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z opracowaniem pisemnym 

(papierowym). 

Plan zagospodarowania terenu i przekroje konstrukcyjne należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie 

realizacji przedmiotu zamówienia. Przedkładając jedną wersje papierową na wezwanie 

Zamawiającego, który poinformuje pisemnie Wykonawcę o terminie uzgodnienia w/w elementów 

przedmiotowego zamówienia.   

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowiązany jest do wykonania jej zgodnie z wymaganiami 

ustawy z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.), oraz aktami 

wykonawczymi do ustawy zawartymi w rozporządzeniach z uwzględnieniem obowiązujących norm 

jakościowych i technologicznych a w szczególności:  

a) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie( Dz. U. z 2016 

poz. 124). 

b) Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie 

( Dz. U. z 2000r Nr 63 poz. 735 z późn zm.). 

c) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno- użytkowego( Dz. U. z 2013r poz. 1129 tj.). 

d) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie metod i podstaw 

sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym ( Dz. 

U. z 2004r Nr 130 poz. 1389 ). 

3. Zamawiający w związku z art. 29 ust 3a ustawy Pzp wymaga  zatrudnienia osób przez wykonawcę 

lub podwykonawcę osób które będą uczestniczyły przy wykonaniu usług związanych z przedmiotem 

zamówienia. Zakres czynności w zakresie realizacji zamówienia który obejmuje współpracowanie z 

projektantem, zespołem projektowym i podwykonawcami przy wykonywaniu dokumentacji 

projektowej w tym udział w przygotowywaniu kosztorysów, nadzór nad terminowym pozyskaniem 

wymaganych decyzji i opinii. 



Zgodnie z   art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z 

późn. zm.) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy 

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie 

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 

Zatrudnienie w w/w warunkach jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu 

na nazwę zawartej przez strony umowy(art. 22§1
1
 Kodeksu pracy). 

Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu 

warunków wykonywania pracy określonych w (art. 22§1
2
 Kodeksu pracy). 

Powyższe wymagania określają w szczególności: 

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, - 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących w/w  czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne 

określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy 

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o 

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań –  

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w/w czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

- żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

- żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów. 

Z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w związku z realizacją zamówienia 

wykonawca zapłaci karę umowną - z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w 

związku z realizacją zamówienia zgodnie § 7 ust. 7 przedmiotowej umowy. 

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia - W przypadku uzasadnionych wątpliwości na żądanie 

Zamawiającego Wykonawca przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych tj. kopię poświadczoną 

za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę umowy/umów o pracę 

osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w/w  czynności, (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności
2
 bez 

imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a Pzp  wymóg zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy 

dotyczy zarówno wykonawcy, jak i ewentualnych podwykonawców. 

 

Termin wykonania 

§ 2 

 

Zamawiający wymaga, aby zamówienie wraz z decyzja pozwolenia na budowę zostało wykonane 

zgodnie z terminem zawartym w przedłożonej ofercie tj. do dnia………………………. 

                                                           
2 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę moŜe zawierać równieŜ inne dane, które podlegają anonimizacji. 
KaŜda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.  



 

Obowiązki Wykonawcy 

§ 3 

 

1. Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy należy pozyskanie wszelkich 

niezbędnych dokumentów, badań, pomiarów i uzgodnień a także poniesienie związanych z tym 

kosztów. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca dokona wizji lokalnej 

przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca zapewni uzgodnienie projektu w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na 

budowę w oparciu o przygotowaną przez siebie dokumentację projektową a także poniesie związane 

z tym koszty. 

3. W przypadku konieczności uzupełnień, zmian etc. wymaganych przez organ upoważniony do 

wydawania pozwoleń na budowę, w ramach niniejszej umowy Wykonawca obowiązany jest do 

niezwłocznego wykonania niezbędnych dokumentów, rysunków itp. uzupełnień i wyjaśnień. 

4. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy w każdej fazie realizacji Wykonawca obowiązany jest 

uzgadniać z Zamawiającym rozwiązania i zmiany dokumentacji. 

5. Wykonawca na bieżąco będzie informował Zamawiającego o postępie i zaawansowaniu prac oraz 

sygnalizował pojawiające się zagrożenia i problemy, przy usunięciu których może być pomocne 

działanie Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentacji w trakcie jej 

opracowywania i wnoszenia uwag, które Wykonawca zamówienia ma obowiązek uwzględnić. 

6. Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania zmian bądź uzupełnień oraz poprawek 

dokumentacji, jeżeli dokumentacja będzie zawierać wady, błędy, braki czy inne nieprawidłowości – 

niezwłocznie, lecz w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego w 

ramach wynagrodzenia umownego ustalonego w § 5 ust. 1 umowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest także skierować do wykonania przedmiotu umowy personel co 

najmniej spełniający wymagania pkt 3.3 SIWZ. 

8. Wykonawca przedmiot umowy będzie realizował samodzielnie lub przy pomocy 

Podwykonawcy(podwykonawców),w zakresie …………………………………………………….……………………..……... 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób, z których pomocą wykonuje 

przedmiot umowy, jak za działania własne. 

 

Obowiązki Zamawiającego. 

§ 4 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do udzielania informacji uzupełniających na potrzeby przygotowania 

dokumentacji projektowej. O konieczności i zakresie informacji uzupełniających Zamawiający będzie 

informowany niezwłocznie na wskazane adresy e-mailowe. Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby 

udzielić odpowiedzi do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.  

2. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru dokumentacji zrealizowanej przez Wykonawcę 

zgodnie z umową. 

3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonaną dokumentację projektową 

po protokolarnym odbiorze kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na 

budowę z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 umowy. 

 

Wynagrodzenie 

§ 5 

 

1.Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie 

ryczałtowe, zgodnie wybraną w trybie przetargu nieograniczonego ofertą Wykonawcy w kwocie 

brutto …………………zł (słownie: ………………………………………………………………. złotych) na którą składa się 

wynagrodzenie netto w wysokości ……………… zł (słownie: …………………………………………… złotych) oraz 

kwota ……………………….. zł (słownie:  …………………………………………….. złotych) stanowiąca 23 % podatku 

VAT. 

3. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane zadanie nastąpi na podstawie faktury wystawionej na 

podstawie protokołu zdawczo -  odbiorczego projektu. 



4. Zamawiający przewiduje możliwość zapłatę w wysokości do 10% wartości umownej brutto za 

częściowo wykonane opracowanie na podstawie protokołu zaawansowania prac projektowych w 

przypadku przedłożenia w terminie do dnia 28.02.2017r. prawomocnej decyzji środowiskowej. 

4. Faktura wystawiana będzie na Zarząd Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 54, 

22-600 Tomaszów Lubelski NIP 921-16-58-422. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w 

terminie do 30 dni kalendarzowych licząc od daty doręczenia jej Zamawiającemu przez Wykonawcę.  

5. Płatności będą się odbywały na konto bankowe Wykonawcy…………………………………..……………………… 

 

Zasady przeprowadzenia odbioru projektu  

§ 6 

 

1. Przedmiot umowy przekazywany będzie Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego. 

Za termin wykonania niniejszej umowy uważać się będzie datę podpisania bezusterkowego protokołu 

odbioru ostatniego etapu przez Zamawiającego. 

2. Protokół odbioru winien zawierać: 

a) wykaz przekazywanej dokumentacji (opracowań) 

b) oświadczenie Wykonawcy, że dokumentacja: została wykonana z należytą starannością, zgodnie z 

umową, obowiązującymi przepisami normami, wiedzą techniczną, 

c) niezbędne  uzgodnienia i w stanie kompletnym, 

d) kwotę płatności  

e) decyzję pozwolenia na budowę. 

3. Przed złożeniem wniosku zezwolenia na budowę Wykonawca składa jeden kompletny egzemplarz 

opracowania projektu wraz z  oświadczeniem, że jest on wykonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi. 

4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać sprawdzenia projektu w ciągu 3 dni od dnia jego 

otrzymania. 

5. W przypadku niekompletności lub niezgodności wykonania z obowiązującymi przepisami 

Zamawiający zwraca projekt wraz z uwagami, jakie wnosi do przedłożonego projektu. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i 

sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uwag Zamawiającego w wyznaczonym terminie. 

7. Koszt usuwania wad (w przypadku niekompletności)ponosi Wykonawca. 

8. Zakres i forma dokumentacji projektowej musi być zgodna z przepisami obowiązującymi w dniu 

przekazania do Zamawiającego. Dokumentacja projektowa musi być opracowana zgodnie z 

wymogami Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane i europejskie aprobaty 

techniczne. 

Kary umowne 

§ 7 

 

1. Za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ma prawo naliczyć 

Wykonawcy karę umowną: 

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za przedmiot 

umowy za każdy dzień zwłoki, 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1% wynagrodzenia 

umownego za przedmiot umowy, w którym stwierdzono usterki za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 

liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. Kwoty kar umowy zostaną potracone z faktury 

wykonawcy. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy 

w wysokości 20 % wartości umowy brutto. 

3. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę za zwłokę w zapłacie faktur w wysokości 

odsetek ustawowych. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 

wysokość naliczonych kar umownych. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy.  



6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy w 

wysokości 20% wartości umowy brutto z tym, że art. 145 ustawy Pzp ma odpowiednio zastosowanie. 

7.Zamawiający ma prawo naliczyć kary  z tytułu niespełnienia wymagań o których mowa w art. 29 

ust. 3a ustawy Pzp wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości zamówienia brutto. 

 

Zmiany w umowie 

§ 8 

 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności 

zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

 Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian. 

2.W zakresie wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT przez władze ustawowo dawczą w 

trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług określonej w § 5 

ust. 1.  

3. W zakresie terminu  w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które 

było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec 

mimo dochowania należytej staranności, 

b) przekroczenie przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych 

liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania 

administracyjnego, 

c) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony. 

Zamawiający zastąpi Wykonawcę i  udzieli zamówienia nowemu wykonawcy w przypadku zaistnienia 

okoliczności: 

a) śmierci, likwidacji działalności gospodarczej. 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 

udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 

podwykonawców; 

4. Zmian regulacji prawnych obowiązujących po dniu zawarcia umowy. 

5. Zmian teleadresowe Stron umowy określonych w umowie. 

6. Zmiana osobowa polegająca na zmianie osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 

umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ. 

7. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§ 9 

1. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania 

przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 2 w formie: ……………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania stanowi kwotę …………………………….…………. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłacił 

przelewem na rachunek bankowy, wskazany przez Zamawiającego. (jeżeli dotyczy) 

4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia 

wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wysokości 

zabezpieczenia i kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za 

wady.  

 

Odstąpienie od umowy 

§10 



 

1. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 

2. Zamawiający i projektant mogą odstąpić od umowy w wypadkach określonych w przepisach 

Kodeksu Cywilnego. 

3. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części umowy w przypadku: 

a) gdy Wykonawca nie realizuje prac pomimo uprzedniego pisemnego wezwania go przez 

Zamawiającego, 

b)  dwukrotnego nienależytego usunięcia przez Wykonawcę wad dotyczących całego opracowania 

lub części dokumentacji projektowej. 

4. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od chwili zaistnienia 

przesłanki uprawniającej go do odstąpienia. 

 

 

 

Postanowienia końcowe 

§ 11 

 

1.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy pod rygorem nieważności muszą być dokonywane 

wyłącznie w formie pisemnej. 

2. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod 

rygorem nieważności. 

2. Do spraw nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia  29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu 

cywilnego i ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane  (Dz. U. z 2016 r. poz. 209 z późn zm.). 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

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

dla Wykonawcy. 

 

Integralną część umowy stanowią : 

 

-    Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

-    Oferta wykonawcy. 

       

   Zamawiający:                                                                                                                     Wykonawca: 

                                                

 

 

 

 

Kontrasygnata głównego księgowego: 

 

 

 


