
UMOWA (PROJEKT)
NR …./2014

zawarta w dniu ………… r. w W chocku pomi dzy:

Gmin  W chock

maj  siedzib : ul. Wielkowiejska 1, 27-215 W chock,
NIP 664-19-85-659, zwan  w dalszej tre ci umowy „Zamawiaj cym”
reprezentowanym przez:
mgr Jaros awa Samel  – Burmistrza Miasta i Gminy W chock
a
……………………………………………………………………………….
maj cym siedzib : …………………………………………………………..
zwanym w dalszej cz ci umowy „Wykonawc ”.

§ 1

1. Zamawiaj cy zleca a Wykonawca przyjmuje do opracowania:
    Warunki techniczne remontu drogi gminnej – ulica Le na w

chocku.
1. Powy sze opracowanie zawiera:

- cz  opisow
- projekt zagospodarowania terenu na kopii aktualnej mapy zasadniczej,
- przekroje konstrukcyjne,
- przedmiar robót,
- kosztorys inwestorski uproszczony,
- szczegó owe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- zatwierdzony projekt sta ej organizacji ruchu.

§ 2

1. Obowi zki Zamawiaj cego:
udost pnienie dokumentów i danych zwi zanych z wykonaniem prac

projektowych, b cych w posiadaniu Zamawiaj cego, a mog cych mie
wp yw na zakres i jako  prac projektowych obj tych przedmiotem
niniejszej umowy,

dokonanie terminowej zap aty Wykonawcy po protokolarnym odbiorze
przedmiotu niniejszej umowy w terminie okre lonym w § 3 ust. 1

2. Obowi zki Wykonawcy:
zrealizowanie przedmiotu umowy z nale yt  staranno ci , zgodnie z

obowi zuj cymi przepisami prawa oraz normami i normatywami
stosowanymi w budownictwie.



konsultacja z Zamawiaj cym istotnych rozwi za  konstrukcyjnych i
materia owych maj cych wp yw na koszty zadania, które b dzie realizowane
na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

wspó dzia anie na ka dym etapie realizacji zadania z Zamawiaj cym i
uwzgl dnianie jego uwag i spostrze .

§ 3

Termin realizacji.

1. Zamawiaj cy wymaga, aby ca y przedmiot umowy zosta  wykonany i
przekazany Zamawiaj cemu w terminie do dnia 15.04.2014 r.

§ 4

Wynagrodzenie

1. Strony ustalaj , e obowi zuj  form  wynagrodzenia jest
wynagrodzenie       rycza towe.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyra a si  kwot :
    (brutto) ……………… z .

          S ownie z otych: ………………………………………………..
3. Waloryzacji ceny rycza towej nie przewiduje si .
4. Rachunek za wykonanie przedmiotu umowy p atny b dzie przelewem na

rachunek bankowy Wykonawcy do 30 dni od daty jej dor czenia
Zamawiaj cemu. Podstaw  do wystawienia rachunku jest protokó
odbioru ko cowego  podpisany przez strony.

§ 5

Odbiory

1. Miejscem przekazania i odbioru warunków technicznych b dzie siedziba
Zamawiaj cego.

2. Przekazanie przedmiotu umowy odb dzie si  w terminach okre lonych w
niniejszej umowie.

3. Potwierdzenie przekazania Zamawiaj cemu przedmiotu umowy nast pi
na podstawie protokó u przekazania podpisanego przez upowa nionych
przedstawicieli obu stron, z zastrze eniem ust. 4 i 5.

4. Zamawiaj cy w ci gu 14 dni od daty przekazania przez Wykonawc
protokó em zdawczo – odbiorczym dokumentacji projektowej, oceni
kompletno  dokumentacji i przeka e Wykonawcy opini , zawieraj
ewentualne uwagi z wyznaczeniem jednorazowego terminu na usuni cie



stwierdzonych wad lub braków. W razie nie wniesienia uwag co do
wykonanego przedmiotu umowy Zamawiaj cy sporz dzi protokó
odbioru.

5. Strony ustalaj , e niezale nie od postanowie  ust. 4 Zamawiaj cy mo e
zg osi  braki i wady dokumentacji je eli ujawni  si  w trakcie realizacji
zadania oraz w trakcie przygotowania zadania do realizacji.

6. W razie stwierdzenia braków, uwag i b dów w przekazanej
dokumentacji, za które odpowiada Wykonawca, a ujawnionych w trakcie
realizacji zadania koszt naniesienia poprawek lub wykonania
dokumentacji uzupe niaj cej w ca ci pokrywa Wykonawca.

7. Wykonawca nie mo e odmówi  poprawienia lub ponownego wykonania
dokumentacji, je eli przyczyny wad lub usterek  le y po jego stronie.

8. Protokó , o którym mowa w ust. 3, z zastrze eniem ust. 5 stanowi
podstaw  do wystawienia rachunku za przedmiot umowy.

§ 6

Kary umowne

1. Strony ustalaj  kary umowne w nast puj cych wypadkach i
wysoko ciach:

w przypadku odst pienia od umowy przez Zamawiaj cego z
przyczyn, za które ponosi odpowiedzialno Wykonawca w
wysoko ci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy.
za zw ok  w oddaniu okre lonego w umowie opracowania warunków
technicznych w wysoko ci 0,5% wynagrodzenia brutto za ka dy dzie
zw oki licz c od wyznaczonego terminu odbioru projektu.
za zw ok  w usuwaniu wad poszczególnych cz ci dokumentacji
projektowej w wysoko ci 0,2% wynagrodzenia brutto licz c od
wyznaczonego przez Zamawiaj cego terminu na usuni cie wad.

2. W przypadku niewykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu
umowy, Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo  potr cania kar umownych
z faktury wystawionej przez Wykonawc .

3. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych.

4. Wykonawcy przys uguj  odsetki ustawowe z tytu u nieterminowego
regulowania rachunku przez Zamawiaj cego.



§ 7

Zmiany postanowie  umowy.

1. Zakazuje si  istotnych zmian postanowie  zawartej umowy w stosunku do
tre ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba,
e zmiana dotyczy a b dzie nast puj cych zdarze :

wyst pienia zmian powszechnie obowi zuj cych przepisów prawa
w zakresie maj cym wp yw na realizacj  przedmiotu umowy.

2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaj  pisemnego aneksu
podpisanego przez strony.

§ 8

Postanowienia ko cowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Sprawy sporne dotycz ce realizacji niniejszej umowy rozpatrywane b
przez w ciwy S d Powszechny.

3. Niniejsz  umow  sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach,
z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca i dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiaj cy.

Zamawiaj cy:                                                                     Wykonawca:


