
Nr sprawy: ZDP-1.272.3.PB.2012                                                                      Załącznik Nr 1 do SIWZ

1

WZÓR - UMOWA NR ………………./2012

Zawarta zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych dnia .................... 2012r.
w Łosicach pomiędzy:
Zarządem Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08 – 200 Łosice, zwanym dalej
„Zamawiaj ącym” , reprezentowanym przez:
Pana Leszka Budrewicza - Dyrektora
a………………………………………………………………………………….…….……....
zwanym dalej „Wykonawcą”  reprezentowanym przez:
………………………………………………………………………………………..…………
została zawarta umowa następującej treści :

§ 1.
1. Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla usług o wartości zamówienia
nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 euro.

2. Integralnymi składnikami niniejszej umowy są następujące dokumenty:
a) Oferta Wykonawcy z dnia ……………. wraz z załączonymi oświadczeniami i dokumentami,
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana w dalszej części SIWZ.

§ 1
 Przedmiot umowy

1. Na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Zamawiający powierza, a Wykonawca
zobowiązuje się do wykonania zadania pn.: Opracowanie projektu budowlanego na: „Przebudowę
mostu  i dojazdów do mostu w miejscowości Niemojki – droga powiatowa Nr 2044W od drogi
nr 698 - Niemojki – Łysów – Dąbrowa - Korczew”

Opracowanie projektu budowlanego - wykonawczego na przebudowę mostu wraz z dojazdami
w  ciągu drogi powiatowej Nr 2044W od drogi nr 698 – Niemojki – Łysów – Dąbrowa – Korczew
w m. Niemojki. Długość dojazdów wynosi około 2,4 km.

1. Przebudowa drogi ma polegać na:
- ujednoliceniu szerokości drogi do 6,0 m,
- wyrównaniu i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- nowej warstwie ścieralnej,
- dostosowaniu istniejących chodników do nowej nawierzchni,
- budowie i przebudowie zatok autobusowych,
- budowie nowych ciągów pieszych,
- przebudowie skrzyżowania z drogą powiatową,
- budowie miejsc postojowych,
- renowacji rowów przydrożnych z oczyszczeniem przepustów zjazdowych,
- budowie i przebudowie zjazdów (po uprzednim uzgodnieniu lokalizacji i parametrów

z właścicielem lub użytkownikiem przyległej do drogi nieruchomości),
- budowie przepustu i innych elementów odwodnienia.

2. Przebudowa mostu w km 5+863 drogi powiatowej Nr 2044W, o nośności użytkowej 30t, rok
budowy ok. 1957. Długość całkowita 15,20 m, długość pomostu 8,50 m, światło poziome 7,60 m,
szerokość całkowita 9,36 m.
Przebudowa mostu na podstawie protokołu okresowej kontroli pięcioletniej ma polegać na:
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- rozbiórce istniejącego betonu ochronnego i wykonaniu nowego zespolonego nadbetonu,
zabezpieczającego belki prefabrykowane przed klawiszowaniem,

- powierzchniowym oczyszczeniu,
- wypełnieniu ubytków zaprawami,
- powierzchniowym zabezpieczeniu odsłoniętych powierzchni belek stanowiących konstrukcję

płyty,
- wymianie istniejącej balustrady na barierę energochłonną sztywną,
- wykonaniu kap chodnikowych z wyprofilowanymi gzymsami monolitycznymi,
- ułożeniu krawężników kamiennych mostowych w obrębie pomostu,
- wykonaniu dylatacji bitumicznych nad przerwami dylatacyjnymi płyt najazdowych.
- ułożeniu nowej nawierzchni,
- zamontowaniu barier energochłonnych obustronnych na dojazdach do mostu,
- wydzielenie miejsca przejścia dla pieszych po stronie chodnika z lewej strony mostu,
- wykonaniu innych robót wynikłych w trakcie ekspertyzy, badań specjalistycznych i oględzin.

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego obejmującego branżę mostową i drogową
opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 t. j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury a dnia
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z dnia 16 września 2004 r.).

W zakres i skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą w szczególności następujące
elementy (wymagane do pozwolenia na budowę):

1. Mapa do celów projektowych – według potrzeb projektanta.
2. Badania geotechniczne i określenie warunków gruntowo- wodnych podłoża oraz ocena stanu

technicznego istniejącej nawierzchni według potrzeb projektanta.
3. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
4. Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – jeżeli będzie wymagany.
5. Projekt budowlano – wykonawczy przebudowy mostu wraz z dojazdami – do projektu należy

dołączyć oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

6. Operat wodnoprawny – w przypadku przyjęcia rozwiązań wymagających uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego.

7. Opracowanie przedmiaru robót w trzech wersjach:
- dla przebudowy mostu i dojazdów,
- dla przebudowy mostu,
- dla przebudowy dojazdów.

8. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego w trzech wersjach:
- dla przebudowy mostu i dojazdów,
- dla przebudowy mostu,
- dla przebudowy dojazdów.

9. Opracowanie kosztorysów ofertowych w trzech wersjach:
- dla przebudowy mostu i dojazdów,
- dla przebudowy mostu,
- dla przebudowy dojazdów.

10. Opracowanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
11. Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu.
12. Sporządzenie (planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) BiOZ.

Opracowanie powinno zawierać:

1. Projekt budowlano – wykonawczy – 5 egzemplarzy.
2. Przedmiar robót – po 2 egzemplarze.
3. Kosztorys inwestorski – po 2 egzemplarze.
4. Kosztorys ofertowy – 1 egzemplarz (tylko w wersji elektronicznej).
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5. Zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu – 2 egzemplarze.
6. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru budowlanych – 1 egzemplarz.
7. Operat wodnoprawny – 2 egzemplarze – jeżeli będzie wymagany.
8. Raport oddziaływania na środowisko – 2 egzemplarze – jeżeli będzie wymagany.
9. Oryginału uzgodnień oraz wyniki badań – jeżeli będą wymagane.

Dodatkowo całość dokumentacji należy wykonać i przekazać w wersji elektronicznej w formacie JPG
lub PDF na nośniku CD lub DVD.

2. Sposób i zakres wykonania przedmiotu umowy musi być zgodny ze złożoną ofertą oraz
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącymi integralne części niniejszej
umowy.

§ 2
Wymagania osobowe

1. Wykonawca wyznacza osobę, …………………………….……………, która jest upoważniona
w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją Umowy oraz do bezpośrednich
kontaktów z Zamawiającym.
2. Wykonawca jest zobowiązany skierować do wykonania przedmiotu Umowy personel wskazany
w Ofercie.
3. Zmiana którejkolwiek z osób, w trakcie realizacji Umowy, musi być uzasadniona przez
Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Przedstawiciela Zamawiającego. Przedstawiciel
Zamawiającego zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie
wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych
w Ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania Umowy.
4. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, osób wymienionych w ust.
1 i ust. 2 nie później niż14 dni przed planowaną zmianą.
5. Zamawiający zaakceptuje zmianę, o której mowa w ust. 3, w terminie 14 dni po otrzymaniu
propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy.
6. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w ust. 2, bez akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
7. Jako przedstawiciela w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego
wyznacza się P. …………………………………………………. Tel …………………………………
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 7. o dokonaniu zmiany
Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana
ta nie wymaga aneksu do umowy.

§ 3
 Termin realizacji

1. Dzień podpisania przez obie strony niniejszej umowy jest dniem rozpoczęcia realizacji przedmiotu
umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia wymieniony w § 1 do 10 grudnia
2012 roku.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością
dotrzymania terminu określonego w ust. 2, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak, niż o
czas trwania tych okoliczności.
4. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się

datę odbioru ostatecznego stwierdzoną w protokole zdawczo-odbiorczym.

§ 4
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają
zgodnie z ofertą Wykonawcy na wartość brutto ……………….. zł, (słownie złotych:
………………………………………………….……………………………………………………..),
uwzględniającą ………..% podatku VAT, tj. ………….. zł, (słownie złotych:
………………………………………………….……………………………………………………..),
2. Wynagrodzenie ustalone w § 4 ust. 1 będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
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Wykonawca nie może żądać jego podwyższenia, nawet jeśli w momencie zawarcia umowy nie można
było przewidzieć rozmiarów lub kosztów prac. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w cenie
ryczałtowej wszelkie koszty wynikające z wymagań umowy na podstawie własnych kalkulacji
i szacunków.

§ 5
 Rozliczenie usługi

1. Wynagrodzenie za odebrane opracowania projektowe będzie wypłacone na podstawie faktury VAT
lub rachunku wystawionego przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w niniejszej Umowie. Wykonawca
będzie mógł wystawić fakturę VAT lub rachunek po podpisaniu przez Zamawiającego przedłożonego
przez Wykonawcę wraz z wykonaną dokumentacją, protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Należności z tytułu faktury będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy
podane na fakturze lub rachunku.
3. Zamawiający wypłaci należne kwoty w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu
pieniędzy na rachunek Wykonawcy.
4. Wykonawca zapewni, że wykonana przez niego dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem
Umowy, została sporządzona z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami
i zasadami sztuki projektowej, oraz że jest kompletna i może stanowić podstawę do realizacji robót
budowlanych.
Na potwierdzenie tego Wykonawca dołączy do dokumentacji pisemne oświadczenie zawierające
powyższe stwierdzenie.

§ 6
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na dokumentację projektową na okres
24 miesięcy.
2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania przez strony
protokołu zdawczo-odbiorczego.
3. O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie. Istnienie
wady strony potwierdzą protokolarnie, uwzględniając sposób i termin usunięcia wady.
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1,
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.
5. W ramach gwarancji Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad
w dokumentacji projektowej, które ujawnią się w okresie gwarancji i które wynikną:
- z nieprawidłowego wykonania jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej,
- z jakiegokolwiek działania lub zaniedbania Wykonawcy.
6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiającego, to Zamawiający
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
7. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z wystąpieniem
przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w związku z likwidacją strat w wykonanych
robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urządzeniach, jeżeli przerwy te i straty powstały
z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych wykonanych przez Wykonawcę.
8. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej aktualizacji kosztorysów
inwestorskich.

§ 7
 Rękojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na dokumentację projektową będącą przedmiotem
Umowy.
2. Okres rękojmi rozpoczyna swój bieg od daty przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę
dokumentacji projektowej wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 5 ust.4 niniejszej umowy
i kończy się z upływem 1 roku od daty sporządzenia przez Zamawiającego i Wykonawcę robót
budowlanych wykonywanych w oparciu o tę dokumentację protokołu odbioru ostatecznego tych
robót.
3. W okresie rękojmi Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie na swój koszt wszelkich wad
w dokumentacji projektowej. Z tytułu usunięcia wad Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie.
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4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w dokumentacji projektowej, ujawnionych w okresie, o którym
mowa w ust. 3, w terminie niezbędnym do ich usunięcia, określonym na piśmie przez Zamawiającego,
Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. W okresie rękojmi Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty, jakie Zamawiający poniósł
w związku z robotami budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentację projektową będącą
przedmiotem Umowy, jeżeli konieczność poniesienia kosztów powstała w związku lub z powodu wad
w tej dokumentacji.
6. W okresie rękojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność odszkodowawczą
za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu w związku z wykonywaniem robót budowlanych,
prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową będącą przedmiotem Umowy, jeżeli roboty te
wykonywane były zgodnie z tą dokumentacją, a szkoda powstała w związku lub z powodu wad w tej
dokumentacji.

§ 8
Obowiązki Zamawiającego i Wykonawcy

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
- przekazanie w ciągu 7 dni od podpisania umowy, materiały wyjściowe, potrzebne do wykonania
dokumentacji projektowej oraz inne dokumenty będące w posiadaniu Zamawiającego, a dotyczące
realizacji tego Kontraktu.
2. Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami
określonymi w Umowie, oraz będzie zobowiązany do:
a) udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w szczególności zawartych w niej
rozwiązań projektowych,
b) uzgadniania na bieżąco z Zamawiającym rozwiązań projektowych,
b)  informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub
termin zakończenia dokumentacji projektowej,
c) przestrzegania praw patentowych i licencji,
d) po otrzymaniu zawiadomienia, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót realizowanych
w oparciu o wykonaną dokumentacją projektową i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu
w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z niezgodnością opracowania
projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami.

§ 9
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:
1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 3 ust.2 niniejszej umowy,
z przyczyn zależnych tylko od Wykonawcy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, określonego
w § 4 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony do dnia złożenia dokumentacji projektowej
do odbioru,
2) zwłoki w usunięciu wad w dokumentacji projektowej w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto,
określonego w § 4 ust.1 Umowy, za każdy dzień zwłoki liczony od ustalonego przez Zamawiającego
terminu na usunięcie wad,
3) odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy,
w wysokości 10% wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust.1 Umowy,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych tylko od Zamawiającego, innych niż
wymienione w ust. 3 niniejszego paragrafu, w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy.
3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu
z tytułu wykonania części przedmiotu umowy.
4. Zamawiający za zwłokę w zapłacie za wykonanie Umowy zapłaci odsetki zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście
poniesionej szkody i utraconych korzyści.
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6. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność, z tytułu naliczonych kar na podstawie
niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.
7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej osobie trzeciej w trakcie
realizacji zamówienia.

§ 10
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:
1) Wykonawca realizuje dokumentację projektową w sposób niezgodny z postanowieniami Umowy  i
poleceniami Zamawiającego.
2) W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego
znacznej części.
3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zamówienia inne osoby niż

wskazane w Ofercie Wykonawcy,
4) Czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot inny niż
wskazany w Ofercie Wykonawcy i niniejszej umowie,
5) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
W tym przypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
tych okolicznościach. W takim przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich
zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.
3. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie
miesiąca od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust 2 niniejszego
paragrafu i musi zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące
obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca sporządzi zestawienie zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania
dokumentacji projektowej wraz z szczegółowym zestawieniem wartości (analizą podstawy wyliczenia
wartości) wykonanych elementów dokumentacji projektowej według stanu na dzień odstąpienia
i przedłoży je do Zamawiającego.
2) Zamawiający w terminie 14 dni od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 1),
przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze stanem faktycznym
i sporządzi wspólnie z Wykonawcą szczegółowy protokół inwentaryzacji opracowań projektowych do
dnia odstąpienia od umowy wraz z zestawieniem należytego wynagrodzenia za zinwentaryzowane
opracowania projektowe. Protokół z inwentaryzacji opracowań projektowych stanowić będzie
podstawę do wystawienia Protokołu zdawczo-odbiorczego i przekazania opracowań projektowych.

§ 11
Zmiany w umowie

1. W trakcie realizacji umowy, postanowienia umowy mogą ulec zmianom pod warunkiem, że zmiany
te będą korzystne dla Zamawiającego, lub konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany
postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności:
1) Terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie
Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i Wykonawcy tj.

- wystąpienia siły wyższej,
- w przypadku ponadprzeciętnego czasu trwania procedur administracyjnych, mającego wpływ
  na termin wykonania, co nie wynika z winy Wykonawcy.

Termin realizacji umowy może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności.
2) Zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. przypadku złożenia przez Wykonawcę propozycji, które
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przyspieszą ukończenie usługi, zmniejszają koszty, poprawią sprawność lub wartość usługi lub
w inny sposób dostarczą Zamawiającemu pożytku.
3) Regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę
zmiany umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany tj. zmiany stawki podatku VAT
wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.
4) Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.
5) Konieczność zmiany osób, o których mowa w § 2 ust.1 i 2 z przyczyn losowych np. śmierć, ciężki
wypadek, długotrwała choroba, uzasadnione polecenie Zamawiającego, uzasadnione wystąpienie
Wykonawcy.
6) Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.

§ 12
Odbiór prac

1. Odbiór końcowy dokumentacji projektowej dokonany będzie protokołem zdawczo-odbiorczym.
2. Wykonawca wykonane prace projektowe dostarczy do siedziby Zamawiającego i przedłoży
Zamawiającemu do zweryfikowania na minimum 14 dni przed końcowym odbiorem prac
projektowych.
3. Wraz z odbiorem opracowania projektowego Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe
do dokumentacji projektowej wykonanej w ramach Umowy. W ramach przejętych praw majątkowych
Zamawiający będzie mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy oraz bez żadnych ograniczeń czasowych i ilościowych:
1) użytkować opracowanie na własny użytek, dla potrzeb ustawowych i statutowych zadań Zarządu
Dróg Powiatowych w Łosicach, w tym w szczególności przekazać dokumentację projektową
lub dowolną jej część, także jej kopie:
- wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako część
specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych,
- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym.
2) wykorzystywać dokumentację projektową lub jej dowolną część do prezentacji,
3) wprowadzać dokumentację projektową lub jej części do pamięci komputera na dowolnej liczbie
własnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych jednostek podległych,
4) zwielokrotniać dokumentację projektową lub jej części dowolną techniką.

§ 13
Sprawy nieuregulowane

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

publicznych.
2. Wszelkie zmiany umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14
1. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Zamawiającego dla Wykonawcy.

§ 15
Na zbycie swoich zobowiązań przez Wykonawcę na rzecz innych kontrahentów musi być wyrażona
pisemna zgoda Zamawiającego.

         ZAMAWIAJ ĄCY:                                                            WYKONAWCA:

…………………………………                                            ………………………………


