UMOWA
Umowa zawarta w dniu ……….. r. w Radecznicy pomiędzy:
Gminą Radecznica reprezentowaną przez Wójta Gminy ………… przy kontrasygnacie Skarbnika
………… zwaną w dalszej treści „Zamawiającym”, a …………..zwanym w dalszej treści
„Wykonawcą” reprezentowanym przez ……………..
o następującej treści:
§1
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dokumentacji
technicznej dla niżej wymienionych zadań drogowych (osobna dla każdego):
1) Budowa drogi gminnej nr 116150L w miejscowości Zaburze położonej na działce nr ewid.
629 obręb 0016 Zaburze w gm. Radecznica na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr
116598L do granicy gminy w kierunku m. Szczebrzeszyn dł. ok. 650,0 mb.
2) Budowa drogi gminnej nr 116598L w miejscowości Zaburze położonej na działkach nr ewid.
575, 662, 663, 664 obręb 0016 Zaburze w gm. Radecznica na odcinku dł. ok. 3250,0 mb.
2. Dokumentacja składać musi się obowiązkowo z następujących opracowań (osobno dla każdego
zadania):
1) Czytelna mapa poglądowa zawierająca lokalizację na tle sieci dróg w 2 egz.,
2) Projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi (konstrukcyjnymi) pasa
drogowego w liniach rozgraniczających z wykazaniem wszystkich elementów drogi w
miejscach charakterystycznych, miejsca te zaznaczyć na projekcie zagospodarowania w 2
egz.,
3) Projekt budowlany sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129 z późn. zm.) w 4 egzemplarzach + wersja
elektroniczna,
4) Przedmiar robót + wersja elektroniczna,
5) Kosztorys inwestorski (zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2004r.w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym) + wersja elektroniczna,
6) Projekt stałej organizacji ruchu (część opisowa i rysunkowa) w 4 egzemplarzach,
7) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót także w wersji
elektronicznej,
8) W zależności od przyjętych rozwiązań urządzeń odwadniających oraz odprowadzających
wodę w miarę potrzeb o ile będą niezbędne także kompletne dokumenty do zgłoszenia bądź
pozwolenia wodnoprawnego.
§2
1. Wykonawca w pierwszej kolejności opracuje i przedłoży Wójtowi Gminy koncepcję zawierającą
proponowane rozwiązania. Następnie w oparciu o uzgodnioną koncepcję przygotuje zamawianą
dokumentację.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy mapę do celów projektowych w skali 1:1000 pozostałe
materiały niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca.
§3
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się do dnia 30 czerwca 2020 r.
§4
Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie
zgodnie z ofertą w wysokości:

1. Droga nr 116150L …………. zł słownie złotych ……………
2. Droga nr 116598L …………. zł słownie złotych ……………
łącznie ze wszystkimi należnymi podatkami.
§5
1. Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury.
2. Podstawą do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokół przekazania dokumentacji podpisany
przez Wykonawcę i Zamawiającego.
§6
Strony ustalają, że z tytułu nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy są zobowiązane do
zapłaty kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:
1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego,
b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego
za każdy dzień zwłoki licząc od umownego terminu jego wykonania osobno dla każdej z dróg,
c) za zwłokę w usunięciu wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia licząc od dnia wyznaczonego
przez Zamawiającego na usunięcia wad.
2. Zamawiający płaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności, za
które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z dowolnej należności Wykonawcy.
§7
1. Wykonawca oświadcza, że posiada umiejętności i kwalifikacje do wykonania w/w prac.
2. Wykonawca odpowiada za kompletność dokumentacji stanowiącej przedmiot umowy, jej
zgodność z obowiązującymi przepisami i normami technicznymi.
3. Po stronie Wykonawcy leży rozwiązanie problemów wynikłych w trakcie realizacji zadania np.
błędy w projekcie, poprawki projektu, uszczegółowienia, usunięcie wcześniej nie zlokalizowanej
kolizji itp.
§8
Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich opracowań
będących przedmiotem niniejszej umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w opracowań
sporządzonych w wykonaniu umowy. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych
jest zawarte w wynagrodzeniu umownym, o którym mowa w § 3 niniejszej umowy.
§9
1. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
§ 10
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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