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WZÓR - UMOWA Nr ………../PB-A/2012
zawarta w dniu ………….  2012r.

pomiędzy:
Zarządem Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, zwanym dalej
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
P. Leszka  Budrewicza – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach
a  ……………………………………………………………………………………………………….,
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
P. …………………………………………

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik rozeznania cenowego przeprowadzonego w dniu
…………………..r. na podstawie Zarządzenia Nr 16/2012 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
w Łosicach z dnia 11.06.2012r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień na
dostawy, usługi i roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000
EURO (netto).

§ 1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie na:

 Opracowanie dokumentacji projektowej projektu pn.:
 „ Przebudowa ulic powiatowych Nr 2057W ul. Majora Zenona

i Nr 2056W ul. 11-go Listopada w Łosicach”
Polegające na:

Adaptacji pracy inżynierskiej, studenta Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie,   pn.: „Przebudowa ulic powiatowych Nr 2057W ul. Majora Zenona i Nr 2056W
ul. 11-go Listopada    w Łosicach”, w celu uzyskania pozwolenia na budowę, możliwości ogłoszenia
przetargu publicznego i prowadzenia robót budowlanych.

Ulica Majora Zenona dł. około 0,650 km wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych.

Ulica 11-go Listopada dł. około 0,250 km wraz z miejscami postojowymi dla samochodów
osobowych.
1. Sprawdzeniu i aktualnej korekcie rozwiązań konstrukcyjnych pod względem m. in. grupy

nośności podłoża nawierzchni dla kategorii ruchu KR2.
2. Sprawdzeniu i weryfikacji rozwiązań wysokościowych dla nadania najbardziej racjonalnych

pochyleń podłużnych i poprzecznych nawierzchni w nawiązaniu do projektu kanalizacji
deszczowej w projektowanych ulicach.

3. Sprawdzeniu i ewentualnej weryfikacji rozwiązań drogi w planie sytuacyjnym
ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności gruntów i lokalizacji zjazdów.

4. Uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii, szczególnie dotyczących urządzeń usytuowanych
w pasie drogowym, a nie związanych z funkcjonowaniem drogi.

5. Wykonaniu przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego.
6. Wykonaniu Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
7. Wykonaniu projektu stałej organizacji ruchu na planowanych do przebudowy ulicach.

w 4 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej.

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia i dostarczenia kompletnej dokumentacji
projektowej do siedziby Zamawiającego w terminie do dnia 14.12.2012r.
3. Odbiór prac:
a) Kompletna dokumentacja projektowa wraz z dokumentami zostanie przejęta protokolarnie
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i protokół zostanie podpisany przez strony niniejszej umowy.
b) W razie braku dokumentów w przekazanej dokumentacji, Zamawiający zażąda ich uzupełnienia,
c) Za termin przekazania – odbioru dokumentacji technicznej uznaje się dzień przekazania
wszystkich dokumentów kompleksowej dokumentacji projektowej.

§ 2
Do wykonania umowy Zamawiający powierza:
1. Plan zagospodarowania terenu w formie luźnej papierowej i elektronicznej.
2. Rysunki w stanie luźnej papierowej i w formie elektronicznej.
3. Przedmiar robót w formie elektronicznej.
Forma elektroniczna zapisana w PDF
4. 2 egzemplarze mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500.

§ 3
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zawartym w § 1 strony ustalają

na kwotę brutto: …………….. zł, (słownie: …………………………………………………………………);
w tym podatek VAT, stawka ……%.

2. Należności z tytułu realizacji umowy regulowane będą przez Zamawiającego przelewem, na konto
wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Podstawę do wypłaty stanowić będzie protokół zdawczo - odbiorczy wykonanej dokumentacji
projektowej, sporządzony w obecności Zamawiającego i Wykonawcy.

§ 4
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy
pisemnej – Aneksu do umowy.

§ 5
Wykonawca zachowuje prawa autorskie do opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej.
Zamawiający będzie miał prawo do jej używania i sporządzania kopii jedynie przy robotach objętych
niniejszą dokumentacją i w celu, do którego jest ona przeznaczona i nie będzie musiał uzyskać
zezwolenia Wykonawcy na sporządzenie kopii do takiego użytku.

§ 6
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 7
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla Zamawiającego i Wykonawcy.

                ZAMAWIAJĄCY                                                       WYKONAWCA

  ………………………………….                                 ………………………………………


