
UMOWA Nr RI.272…...2015

zawarta w Drezdenku w dniu  ………….. roku pomi dzy
Gmin  Drezdenko reprezentowan  przez
Burmistrza Drezdenka  – Macieja Pietruszaka przy kontrasygnacie
Skarbnika Gminy – Aleksandry Lachowicz,
ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, NIP: 595-000-70-25
zwanym dalej „Zamawiaj cym”
a

NIP …………………., Regon …………………. reprezentowanym  przez
………………….. – W ciciela
zwanym dalej "Wykonawc " o tre ci nast puj cej:

§1
1. Umow  zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówie  publicznych z dnia
29.01.2004r (Dz.U. z 2013 r poz. 907 z pó niejszymi zmianami).

2 .Zgodnie z …………………………………….. „Zamawiaj cy” zleca a „Wykonawca”
przyjmuje do wykonania dokumentacj  projektow  w ramach zadania pt.
„Przebudowa Placu Wile skiego w Drezdenku”

3. W sk ad zamówienia wchodzi:
1) wykonanie pe nobran owego projektu budowlanego (zgodnego z przyj

koncepcj  wynikaj  z rozstrzygni cia konkursu urbanistyczno-
architektonicznego) w formie papierowej - 5 egzemplarzy i  elektronicznej – 1
egzemplarz, obejmuj cego:
- projekt zagospodarowania terenu;
- projekt przebudowy Placu Wile skiego z uwzgl dnieniem projektu zieleni i
ma ej architektury;
- projekt instalacji niezb dnych do realizacji wybranej koncepcji konkursowej,
tj.: o wietleniowej, elektrycznej, wodnej, kanalizacji deszczowej oraz
kanalizacji sanitarnej;
- projekt bran y drogowej.

2) wykonanie projektu wykonawczego wszystkich niezb dnych bran  w formie
papierowej - 4 egzemplarze i elektronicznej – 1 egzemplarz, tj.:
architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej i drogowej;

3) wykonanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót oraz Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w formie papierowej i
elektronicznej – 1 egzemplarz,

4) przygotowanie wniosku o pozwolenie na budow ,
5) uzyskanie decyzji, uzgodnie  i opinii niezb dnych do uzyskania pozwolenia na

budow  dla wymienionego zadania,
6) inne opracowania wynikaj ce z przepisów szczególnych (konieczne do

uzyskania pozwolenia na budow  a nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji),
7) materia y projektowe niezb dne do uzyskania opinii, uzgodnie  i pozwole

wymaganych przepisami szczególnymi,
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8) uzyskanie decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na
prowadzenie robót budowlanych dla przedmiotowej inwestycji,

9) projekt sta ej organizacji ruchu uzgodniony i zatwierdzony przez uprawnione
organy (w przypadku zmiany organizacji ruchu),

10) przygotowanie wniosku wraz z inwentaryzacj  drzew i krzewów
przeznaczonych do wycinki.

4. Wykonawca otrzyma od Zamawiaj cego pe nomocnictwo do wyst powania w
imieniu Gminy Drezdenko do wszystkich organów administracji publicznej w celu
dokonania wszelkich niezb dnych uzgodnie , uzyskania opinii, decyzji, pozwole
wymaganych przepisami szczególnymi dla w/w zadania inwestycyjnego.

5. Projekt powinien zawiera  wszelkie niezb dne uzgodnienia do uzyskania
pozwolenia na budow . Prace obj te przedmiotem zamówienia musz  by  zgodne z
przepisami Prawa Budowlanego – Ustawa z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2010r nr
243, poz. 1623) oraz Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w
sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno –

ytkowego (Dz. U. z 2004 nr 202, poz.2072).

§2
1. Wykonawca zobowi zany jest do wykonania przedmiotu umowy okre lonego w
§1 w terminie do 21.04.2016r. Termin powy szy dotyczy z enia do Starostwa
Powiatowego wniosku wraz z kompletnym projektem budowlanym celem uzyskania
decyzji o pozwoleniu na budow  oraz przekazania Zamawiaj cemu pozosta ych
opracowa  okre lonych w § 1 ust.3.
2. W szczególnych przypadkach Zamawiaj cy mo e zmieni  termin wykonania
umowy.
3. W przypadku wyst pienia okoliczno ci, których nie mo na by o przewidzie  w
chwili zawarcia umowy maj cych istotny wp yw na wykonanie umowy w terminie
okre lonym w §2 pkt.1, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno ci termin
umowy mo e ulec odpowiedniemu przesuni ciu po uprzednim uzgodnieniu z
Zamawiaj cym.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy okre lonego w § 1 „Wykonawca” otrzyma
wynagrodzenie w wysoko ci: ……………… brutto (s ownie: ………………………….).

§4
Zamawiaj cy umo liwia wykonanie cz ci zamówienia podwykonawcom.

§5
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy p atne b dzie po:

 protokolarnym odbiorze dokumentacji,
 wystawieniu faktury przez „Wykonawc ”.

2. Faktury wystawione przez Wykonawc  b  p atne przelewem na konto
bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie 30 dni od
dostarczenia faktury.

3. Protokolarne przekazanie dokumentacji lub jej elementów jest równoznaczne

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


ze scedowaniem praw maj tkowych na Zamawiaj cego.
4. Dopuszcza si  mo liwo  wystawienia faktur cz stkowych, po uzyskaniu

zgody od Zamawiaj cego.

§6
1. Wykonawca zap aci Zamawiaj cemu kar  umown :
a) w przypadku odst pienia od umowy przez Wykonawc  w wysoko ci 10%
wynagrodzenia za przedmiot umowy,
b) w przypadku nie uko czenia zadania okre lonego w § 1 w terminie okre lonym w
§ 2 niniejszej umowy Zamawiaj cy nalicza kar  umown  za ka dy dzie  zw oki w
wysoko ci 0,2% warto ci zamówienia do dnia ca kowitego wykonania umowy.
2. Po odst pieniu od umowy strony rozliczaj  dotychczasowo wykonane prace
a Zamawiaj cemu przys uguje prawo potr cenia kary umownej z sumy
przys uguj cej Wykonawcy z tytu u rozliczenia.

§7
Zamawiaj cy zap aci Wykonawcy kar  umown  w przypadku odst pienia od umowy
zamawiaj cego z przyczyn, za które odpowiada Zamawiaj cy w wysoko ci 10%
wynagrodzenia za przedmiot umowy. W przypadku odst pienia od umowy przez
Zamawiaj cego po rozpocz ciu prac projektowych, kara umowna b dzie
powi kszona o cz  wynagrodzenia w kwocie proporcjonalnej do zaawansowania
prac wykonanych do chwili rozwi zania umowy. Procentowe zaawansowanie prac
ustalone zostanie komisyjnie (przez komisj  w sk adzie przedstawiciela
Zamawiaj cego i przedstawiciela Wykonawcy).

§8
1. Zamawiaj cy mo e odst pi  od umowy w przypadku wyst pienia istotnych

okoliczno ci powoduj cych, e wykonanie umowy nie le y w interesie publicznym, a
których nie mo na by o przewidzie  w chwili podpisania umowy.

2. Odst pienie od umowy mo e nast pi  w ci gu 14 dni od dnia, w którym
Zamawiaj cy dowiedzia  si  o okoliczno ciach daj cych podstaw  do odst pienia
od umowy.

3. W przypadku, o którym mowa w pkt.1 Wykonawca mo e da  wynagrodzenia
stosownie do wykonanej cz ci przedmiotu umowy.

§9
1.Spory wynikaj ce z wykonania niniejszej umowy rozstrzygane b  przez S d
Powszechny w ciwy dla siedziby Zamawiaj cego.
2. Strony maj  obowi zek przed skierowaniem sprawy do S du przeprowadzi
post powanie negocjacyjne celem polubownego za atwienia sprawy.

§10
Zmiany umowy wymagaj  formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.

§11
W sprawach nie uregulowanych niniejsz  umow  maj  zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 12
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Umowa zosta a sporz dzona w 3 egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiaj cego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJ CY: WYKONAWCA:
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