
Załącznik nr 7 do SIWZ 
UMOWA  Nr …/ P/2017 

 
na: Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pt.: Przebudowa drogi powiatowej 
1740Z od skrzyżowania drogi krajowej Nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – 
Długie – Biała – Dobrzany ul. Karola Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza – 
Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. 
Przebudowa ulicy Świerczewskiego w Dobrzanach 
 
zawarta w dniu …………………..  2016 r. 
pomiędzy : 
Powiatem Stargardzkim, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, NIP 854-222-86-20, którego 
reprezentuje: 
Irena Agata Łucka  -  Członek Zarządu 
w imieniu którego działa: 
Ryszard Hadryś  -  Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 
Stargard  
zwanym dalej Zamawiającym,  
a 
………………………………………….. z siedzibą ……………………………….., zwaną 
dalej Wykonawcą, którą reprezentuje: 
 
…………………………      -    ………………………….. 
 
w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa  
o następującej treści: 

§ 1 
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentację projektową 
na zadanie pt.: Przebudowa drogi powiatowej 1740Z od skrzyżowania drogi krajowej 
Nr 20 Chociwel ul. Studzianki – Starzyce – Długie – Biała – Dobrzany ul. Karola 
Świerczewskiego, ul. Adama Mickiewicza – Szadzko – Tarnowo – Suchań ul. Młyńska 
do skrzyżowania z drogą krajową Nr 10. Przebudowa ulicy Świerczewskiego w 
Dobrzanach 
w zakresie szczegółowo określonym w następujących załącznikach do Umowy: 
1.  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
2.  ofercie Wykonawcy z dnia ………………… 2017 r.  
  

§ 2 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz 
obowiązującymi normami i normatywami. 

2. W przypadku niekompletności dokumentacji objętej niniejszą umową Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania dokumentacji uzupełniającej i pokrycia w całości 
kosztów jej wykonania.     

§ 3 
Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach  
w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak 
również  
w trakcie realizacji inwestycji. 

 
§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminach:  



1) rozpoczęcie – niezwłocznie po podpisaniu umowy; 
2) zakończenie: 

a) etap A - do ………… 2017 r. (wykonanie kompletnych prac projektowych, 
uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii oraz decyzji administracyjnych, w tym 
także uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszeniu robót 
budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę ). 

b)  etap B – do ………….. 2017 r. (sporządzenie kompletnego wniosku oraz karty 
informacyjnej przedsięwzięcia i uzyskanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia z wyłączeniem 
ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko gdyby wymóg taki został 
przez organ nałożony). 

2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletny i zgodny z umową przedmiot umowy  
w siedzibie Zamawiającego w w/w terminach. 

3. Odbiór prac projektowych odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego 
sporządzonego dla każdego z etapów oddzielnie.  

4. Zamawiający jest obowiązany do dokonania odbioru lub też uzasadnionej odmowy 
odbioru w terminie 7 dni od dnia dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

5. Protokół odbioru lub też uzasadnionej odmowy odbioru podpisywany jest z datą 
dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia. 

6. Do projektu Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji projektowej oraz 
pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kompletna z punktu widzenia 
celu, któremu ma służyć. 

 
§ 5 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całości przedmiotu umowy wynosi …………… 
zł. brutto, słownie: ………………………………………………………… 

2. W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiedzialność 
ponosi Zamawiający, wysokość wynagrodzenia za wykonane do dnia przerwania prace 
ustalona będzie przez przedstawicieli obu stron na podstawie protokołu zaawansowania 
prac, podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.  

  
§ 6 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 5 rozliczane będzie na podstawie  
faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru, podpisany 
przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Fakturę Wykonawca wystawi na: Powiat Stargardzki, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 
NIP 854-222-86-20;  
Płatnik: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Bydgoska 13/15, 73-110 Stargard, fakturę 
należy wysłać na adres płatnika.  

3. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 21 dni licząc od daty jej 
doręczenia Zamawiającemu oraz odebrania przez niego przedmiotu umowy zgodnie  
z zakresem opisanym SIWZ. Za datę zapłaty uważa się datę polecenia przelewu na 
rachunek Wykonawcy. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem                 
z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany na 
fakturze. 

5. W przypadku realizowania zadania w oparciu o Podwykonawców, faktury będą płatne 
dopiero po przedstawieniu przez Wykonawcę dokumentów poświadczających, iż 
należności za wykonane prace zostały w stosunku do Podwykonawców uregulowane.  
 

§ 7 



1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do opracowania 
będącego przedmiotem niniejszej umowy i przekazania go Zamawiającemu oraz wyraża 
zgodę na nieodpłatne wykorzystanie tego dzieła na polach eksploatacji wymienionych w 
art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz określonych w ust. 2. 

2. Protokolarne odebranie przez Zamawiającego dzieła oznacza przeniesienie na 
Zamawiającego autorskich praw majątkowych na polach eksploatacji wiążących się  
z celem dla którego dzieło zostało wykonane, a mianowicie: 

1) prawo do zwielokrotniania w każdej możliwej technice, 
2) prawo do wprowadzania do pamięci komputera, 
3) prawo do publicznego wystawiania lub wyświetlania,  
4) prawo do wprowadzania zmian i poprawek dla potrzeb wynikających z uwarunkowań 

Zamawiającego oraz koniecznych modyfikacji w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykorzystania dzieła, 

5) prawa do nieodpłatnego przeniesienia egzemplarza dzieła organu administracji 
rządowej i samorządów oraz instytucjom finansującym celem uzyskania dotacji, 
pożyczek lub kredytu.  

 
§ 8 

Zamawiający na czas trwania umowy upoważni Wykonawcę do przetwarzania danych 
osobowych w zakresie dotyczącym realizacji umowy. Wykonawca zaś zobowiązuje się do 
ochrony tych danych i informacji uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia. 
   

§ 9 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 
1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, ze wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy (art. 145 ustawy Pzp);     

2) istotnego naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę, 
3) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
4) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku, przychodów lub wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) Zamawiający odmawia odbioru opracowania lub odmawia podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego, bez uzasadnionej przyczyny; 
2) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 
Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji potwierdzający 
zaawansowanie opracowania, według stanu na dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały i elementy opracowania 
wykonane na dzień odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty sporządzenia 
protokołu inwentaryzacyjnego. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności, zobowiązany jest do: 
1) dokonania odbioru części wykonanego opracowania oraz zapłaty wynagrodzenia za 

zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy, przy czym wysokość 
wynagrodzenia w tym wypadku zostanie określona procentowo w oparciu o protokół 



zdawczo-odbiorczy, w którym szczegółowo określony zostanie zakres wykonanych 
prac, 

2) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 
realizacji opracowania.     

§ 10 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezawinionych 
przez Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za 
przedmiot umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy; 

2) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia  – w wysokości 
1000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
realizacji zamówienia  określonego w § 4, ust. 1, pkt 2) odpowiednio litera a) i b). 

3) za opóźnienie w usunięciu wad lub braków stwierdzonych przy odbiorze – w 
wysokości 500,00 zł.  za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na 
usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 20% wynagrodzenia 
ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

3. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez strony zobowiązań 
umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, lub też w razie 
powstania szkody przewyższającej wysokość zastrzeżonej kary, strony ponoszą 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.  

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.  
6. W przypadku uchylania się od odbioru korespondencji, uchylania się od nawiązania 

kontaktu lub nie reagowania na wezwania Zamawiającego, Zamawiający odstąpi od 
umowy w trybie natychmiastowym bez wyznaczania dodatkowego terminu do usunięcia 
uchybień Wykonawcy, ust. 1 pkt 1) niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.  

7. Dwukrotnie awizowane pisma uważa się za doręczone. 
  

§ 11 
1. Wykonawca, w przypadku realizacji prac przy udziale Podwykonawcy, jest obowiązany 

do niezwłocznego przedłożenia projektu umowy z Podwykonawcą celem wyrażenia 
zgody na jej zawarcie.  

2. Umowa z Podwykonawcami musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności, wraz ze zmianami. 

3. Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania. 

4. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie wszelkich rozliczeń 
finansowych z Podwykonawcami. Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania we 
własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, z zachowaniem 
terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. 

 
§ 12 

Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy  
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z 
art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, dotyczące: 
1. zmiany terminu zakończenia realizacji umowy o okres trwania przyczyny w przypadku: 



1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego, 
powodujących, że nie jest możliwe dochowanie terminów określonych w umowie,  
w szczególności: zmiana terminu spowodowana jest wydłużeniem okresu uzgodnień, 
opiniowania i wydawania opinii administracyjnych ponad okresy przewidziane  
w Kodeksie postępowania administracyjnego, spowodowanych bezczynnością organu 
lub przewlekłością postępowania administracyjnego; 

2) gdyby w wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego w związku  
z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia, na Inwestora nałożono obowiązek sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko.  

Okoliczności, o których mowa muszą być przez Wykonawcę udowodnione na piśmie 
przekazanym Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym terminem, określonym  
w zawartej umowie;   

2. zmiany osoby projektanta w specjalności drogowej, której doświadczenie było punktowane 
w ramach kryteriów oceny ofert, pod warunkiem wypełnienia obowiązków określonych  
w SIWZ oraz po poinformowaniu o takim zamiarze Zamawiającego i po uzyskaniu jego 
pisemnej akceptacji; 

3. zmiany stawki podatku VAT – w przypadku ustawowej zmiany obowiązującej stawki 
podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia 
wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. 

4. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzą przesłanki 
wynikające z art. 144 ust. 1 pkt 2)-6)  ustawy Pzp oraz zachodzą okoliczności 
przewidziane w SIWZ i umowie.  

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną 
na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany 
nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. l - Prawo zamówień 
publicznych. 

 
§ 13 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi 
postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamację realizuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia reklamacyjnego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia jego 
zgłoszenia. 

4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie 
udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego 
paragrafu, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową. 

5. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd rzeczowo-właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie właściwe 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

7. Integralną część niniejszej umowy stanowią następujące załączniki: 
     1)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
     2)  oferta przetargowa z dnia …………………….. 
 

§ 14 
W przypadku osób fizycznych i spółek osób fizycznych: 
1. Wykonawca oświadcza, że siedziba przedsiębiorcy odpowiada jego miejscu zamieszkania  

z zamiarem pobytu stałego.  



2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania.  
lub 
1.  Wykonawca podaje aktualny adres zamieszkania: ………………………………………… 
2. Wykonawca zobowiązuje się do systematycznego aktualizowania adresu zamieszkania.  
 

§ 15 
Umowę   niniejszą   sporządzono  w  3  jednobrzmiących   egzemplarzach,  2 egzemplarze   
dla Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 
 
 
               Zamawiający                                                                      Wykonawca  
 
 


