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Projekt umowy 

UMOWA NR ..../RSID/2017 
 

Zawarta w Busku - Zdroju w dniu .............................. pomiędzy 

Gminą  Busko-Zdrój z siedzibą: ul. A. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój,  

NIP 655 18 79 646  zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym",   reprezentowanym przez: 

 

1. Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Waldemara Sikorę  

    przy kontrasygnacie 

2. Skarbnika Miasta i Gminy Busko-Zdrój – Artura Tokarza 

    a 

 

firmą .................................................................................. 

 

NIP .......................,  REGON ........................  
 

zwaną dalej w tekście  umowy „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

 

1. ............................................................................................ 

 

2. ............................................................................................      

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. W trybie zapytania ofertowego Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji  

wykonanie ewidencji dróg, aktualizacji ewidencji dróg gminnych, przeglądów dróg i obiektów 

mostowych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój oraz wprowadzenie danych 

z inwentaryzacji, przeglądów dróg i obiektów mostowych do będącego w posiadaniu 

Zamawiającego programu DROGI oraz EWMAPA. 

Jeśli Wykonawca dostarczy program do ewidencji dróg inny niż będący w posiadaniu 

Zamawiającego, musi on zapewnić jednostanowiskową, bezterminową licencję oraz możliwość 

automatycznego exportu wszystkich danych do programu EwMapa v12 oraz DROGI firmy 

GEOBID. 

 

2. W zakresie prac projektowych należy wykonać: 

2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

1) Aktualizację ewidencji dróg gminnych – ok. 57 km. 

2)Wykonanie ewidencji dróg (ok. 18 km). 

3) Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) 2 szt. obiektów mostowych. 

4)Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dróg gminnych 

      - ulice na terenie miasta Busko-Zdrój ok. 55 km 

     -  drogi na terenie gminy Busko-Zdrój ok. 98 km. 

wraz z : 

 wprowadzeniem do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do zakładania 

i prowadzenia ewidencji dróg i obiektów mostowych (program DROGI), zestawu danych 

drogowych wymaganych aktualnie obowiązującymi przepisami, 

 wprowadzeniem do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do zakładania 

i prowadzenia ewidencji znaków drogowych (program ZNAKI), zestawu danych 

dotyczących znaków drogowych znajdujących się na w/w drogach gminnych, 
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 wykonaniem numerycznej (wektorowej, obiektowej) mapy ewidencji dróg gminnych 

zawierającej wszystkie niezbędne dane (dotyczące dróg i znaków drogowych) w programie 

EwMapa v 12, 

 wykonaniem w terenie niezbędnych pomiarów do opracowania ewidencji ulic i dróg 

gminnych,  

 sporządzeniem map techniczno-eksploatacyjnych. 

Ewidencja i inwentaryzacja dla dróg położonych na terenie miasta i gminy winna stanowić odrębne 

opracowanie. 

UWAGA: 

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi z tytułu wad przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy. 

Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia końcowego odbioru przedmiotu 

umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad ujawnionych w trakcie eksploatacji przedmiotu 

umowy w terminie do 5 dni roboczych (licząc od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego).  

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje pozyskanie danych dla ulic i dróg gminnych na terenie Miasta i 

Gminy Busko-Zdrój i wprowadzenie ich do systemu. Możliwe jednak jest, że w trakcie realizacji 

zadania zakres opracowania ze względu na faktyczną długość ulic może ulec zmianie do 10% - bez 

zmiany wynagrodzenia.  

Zaktualizowana ewidencja dróg musi być zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów 

mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom 

mostowym i tunelom (dz. U. Nr 67 poz. 582 z 2005 r.)  

2.3 Dane należy pozyskać, we własnym zakresie, na podstawie: 

2.3.1.Map zasadniczych i sytuacyjno-wysokościowych. 

Zeskanowane mapy należy poddać kalibracji (wpasowaniu) na wszystkie krzyże siatki 

kwadratów (w układzie współrzędnych “1965 strefa 1), następnie należy wykonać 

wektoryzację wszystkich niezbędnych elementów umieszczając je na właściwych warstwach 

tematycznych. 

2.3.2.Ortofotomapy w skali 1:2000 (monochromatyczne) 

Dla terenów dla których brak jest map zasadniczych i sytuacyjno-wysokościowych dane 

należy pozyskać poprzez wektoryzację ortofotomapy. 

2.3.3.Pomiaru w terenie 

Wszystkie pozostałe elementy (których brak na w/w mapach i ortofotomapie) należy 

pozyskać poprzez pomiar w terenie, zapewniający dokładność nie mniejszą niż 1,0m.  

2.4 Inwentaryzacji podlega zebranie następujących informacji:  

a/ inwentaryzacja parametrów technicznych drogi 

 parametry elementów korytarza drogi (nazwa, numer, lokalizacja, szerokość jezdni, długość, 

powierzchnia i rodzaj nawierzchni, klasa/nośność, pobocza i rodzaj nawierzchni na 

poboczach), 

  informacje o skrzyżowaniach z drogami, łącznie z opracowaniem szkiców skrzyżowań 

będących punktami węzłowymi na ciągach dróg objętych pracami,  

(lokalizacja, powierzchnia i rodzaj nawierzchni, długość przejazdu), 

 informacje o skrzyżowaniach z liniami kolejowymi (lokalizacja, długość przejazdu, 

zabezpieczenie), 
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 informacje o przepustach i obiektach mostowych(lokalizacja, rodzaj i długość/średnica 

obiektu), 

 informacje o skrajniach(lokalizacja, rodzaj obiektu, szerokość, wysokość), 

 informacje o łukach poziomych (promień łuku, charakterystyka, długość, przechyłka, 

lokalizacja), 

 informacje o łukach pionowych (lokalizacja, rodzaj i wielkość pochylenia, promień, 

charakterystyka, długość), 

  informacje o koronie drogi i odwodnieniu.  

b/ inwentaryzacja zagospodarowania dróg 

 informacje o zjazdach (lokalizacja, rodzaj, nawierzchnia, szerokość) informacje o chodnikach 

(lokalizacja, rodzaj nawierzchni, długość, szerokość), 

 informacje o obiektach przydrożnych (parkingi, miejsca parkingowe, zatoki, przystanki 

autobusowe, wiaty przystankowe) - lokalizacja, rodzaj obiektu, 

 informacje o pasach zieleni, drzewach, krzewach.  

c/ inwentaryzacja wyposażenia dróg 

 informacje o oznakowaniu poziomym,  

 informacje o oznakowaniu pionowym, 

 informacje o urządzeniach bezpieczeństwa ruchu (bariery, słupki),  

 informacje o oświetleniu, 

 informacje o sygnalizacji świetlnej. 

d/ dane dotyczące przebiegu infrastruktury technicznej w pasie drogowym. 

 włazy wszelkich studni kanalizacyjnych, 

 wpusty uliczne,  

 słupy energetyczne, oświetleniowe, telefoniczne, itp. 

W części graficznej podstawowym elementem - obiektem mapy wektorowej musi być oś drogi. 

Na mapie numerycznej należy umieścić, oprócz wszystkich w/w informacji kilometraż drogi.  

Znaki drogowe w części graficznej należy przedstawić za pomocą symboli (biblioteka symboli 

dostarczona zostanie przez Zamawiającego). 

Szczegółowe zasady dotyczące konfiguracji warstw i obiektów oraz sposobu i zakresu 

przedstawiania danych w systemie EWMAPA, należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Dane opisowe (DROGI, ZNAKI) i graficzne (EWMAPA) powinny być tak zorganizowane, aby 

wszystkie informacje opisowe przypisane danym obiektom odzwierciedlonym na mapach 

numerycznych mogły być udostępniane równolegle z ich przeglądaniem w warstwie graficznej.  

Opracowanie w części graficznej należy wykonać w układzie współrzędnych “1965” strefa 1. 

Zebrane dane należy opracować w formie numerycznej mapy ewidencyjnej dróg, a obiekty 

utworzonej mapy powinny być naniesione z zachowaniem topologii i prawidłowej geometrii. 

Granice korytarza danej drogi / ulicy wyznaczające zakres prac inwentaryzacyjnych przyjmowane 

mają być: 

 w/g podkładu mapowego (linie rozgraniczające istniejące na mapie), 

 w/g linii istniejących ogrodzeń / linii zabudowy.  

a w przypadku niemożności któregokolwiek z w/w kryteriów: 

 w/g szerokości danej drogi/ulicy, określonej na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (dz. u. nr 43z 1999 r. poz. 430) w 
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sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie. 

 
2.5.Wykonanie ewidencji oraz przeglądów rozszerzonych obiektów mostowych wraz                            
z wprowadzeniem do posiadanego oprogramowania (2 sztuki) 
 

a)wydruk książek obiektów mostowych, 

b)wydruk kart obiektów mostowych, 

c)wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich), 

d)wyliczenie nośności użytkowej każdego z mostów, 

e)wyznaczenie wojskowej klasy (klasy MLC) obciążenia obiektów mostowych za pomocą programu 

MILORY, 

f)przegląd ma być przeprowadzony, a protokoły maja być podpisane przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia budowlane, 

g) kompletne protokoły z przeglądów poszczególnych obiektów mostowych mają być dostarczone w 

formie wydruku (wydruk na papierze 4 egz. i w pliku *. PDF),   

h) do protokołów należy dołączyć wykaz wszystkich koniecznych do wykonania robót budowlanych 

na obiektach mostowych. 

       Przeglądy okresowe (rozszerzone) obiektów mostowych (przegląd 5 letni) mają być wykonane 

zgodnie z wymaganiem: „Instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów 

inżynierskich”  stanowiącej załącznik  do Zarządzenia nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg 

Krajowych i Autostrad z dnia 07.07.2005 roku. 

W skład dokumentacji obejmującej wyznaczenie klasy MLC powinny wchodzić: 

 dane do wyznaczenia wojskowej klasy obciążenia, 

 dokumentację obliczeniową (wydruk z programu MILORY), 

 zestawienie wyznaczonej klasy MLC, 

 dokumentację kartograficzną (mapę), na której należy wskazać lokalizację obiektu i nanieść 

wartości wyznaczonej klasy MLC, 

 dokumentację fotograficzną. 

4.7. Wykonanie przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) dróg gminnych wraz                           

z wprowadzeniem do posiadanego oprogramowania (około 153 km– drogi publiczne). 

Wykonanie przeglądów dróg gminnych należy wykonać wyłącznie na drogach publicznych wraz z 

wprowadzeniem do posiadanego oprogramowania - około 153 km – drogi publiczne).  Zadanie ma 

być wykonane zgodnie z wymaganiami i w sposób wynikający z obowiązujących przepisów 

(ustawa Prawo budowlane, ustawa o drogach publicznych). 

4.8.Wykonanie 4 sztuk map dla obszaru Miasta i Gminy Busko-Zdrój na podkładzie z gumy. 

 w skali 1: 25 000 dla dróg gminnych – plan gminy (1 sztuka),  

 w skali 1:5000 dla ulic – plan miasta (1 sztuka), 

 Mapa techniczno-eksploatacyjna w skali 1: 25 000 dla dróg gminnych  

          (1 sztuka),  

  Mapa techniczno-eksploatacyjna w skali 1: 5 000 dla ulic (1 sztuka). 

Mapy powinny być wykonane z wydrukiem kolorowym i zaznaczeniem na nich przebiegu dróg 

gminnych, powiatowych, wojewódzkich i krajowych, punktów węzłowych dla dróg gminnych, 

numeru i kierunku przebiegu dróg gminnych.  

UWAGA: 

Zamawiający nie udostępnia posiadanego oprogramowania w celu realizacji zamówienia. 

Pozyskanie dostępu do programów DROGI, ZNAKI oraz EWMAPA wykonawca zabezpieczy we 

własnym zakresie. Nie dopuszcza się również wykorzystania sprzętu komputerowego posiadanego 
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przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia. Zadaniem wykonawcy jest docelowe 

wprowadzenie danych w komputerowy system ewidencji dróg i obiektów mostowych wraz z 

wizualizacją graficzną.  

Wykonawca może zapoznać się ze szczegółami technicznymi posiadanego oprogramowania – 

systemu w siedzibie Zamawiającego lub u producenta. 

Kompletna ewidencja powinna być wykona i przekazana Zamawiającemu w formie: 

 elektronicznej na płycie CD 

 papierowej  

Wersja elektroniczna musi zawierać: bazy z danymi programów: DROGI, ZNAKI, EWMAPA, oraz 

rastry wpasowanych map zasadniczych i sytuacyjno-wysokościowych wraz z raportami wpasowania 

(EVR+RAP). 

2. Dostarczenie wersji elektronicznej inwentaryzacji wraz ze wszystkimi danymi 

Wersja elektroniczna powinna: 

 umożliwiać niezależną aktualizację warstw infrastruktury drogowej, tj. pasów drogowych w 

oparciu o dane ewidencji gruntów i budynków oraz zdarzeń drogowych, 

 przechowywać geometrię zdarzeń drogowych zgodnie z ich stanem faktycznym w terenie, 

 umożliwiać kontrolę przekazywanych przez wykonawców pozyskanych i aktualizowanych 

danych do bazy danych zdarzeń drogowych, 

 ma gwarantować możliwość wprowadzania zmian i aktualizacji w przyjętym systemie. 

Wszystkie dane przygotowane w ramach realizacji niniejszego zamówienia należy dostarczyć w 

formie umożliwiającej ich natychmiastowe wykorzystanie w posiadanym przez Zamawiającego 

oprogramowaniu. 

4.9. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi programu, 

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla 4 pracowników z zakresu obsługi funkcji programu oraz 

wprowadzania i kodowania danych do plików w oprogramowaniu Zamawiającego, w grupach po 

dwie osoby, w trzech terminach: 

- 1 miesiąc przed upływem terminu realizacji zamówienia - 1 godzina, 

- w dniu przekazania Zamawiającemu ewidencji - 1 godzina, 

- po upływie 1 miesiąca od użytkowania programu - 1 godzina. 

Terminy szkolenia mogą ulec zmianie na skutek okoliczności, których Zamawiający nie mógł 

przewidzieć na etapie opracowywania SIWZ.  

Nowe terminy Zamawiający uzgodni z Wykonawcą. 

Za przeprowadzone szkolenie Wykonawca nie będzie żądał dodatkowego wynagrodzenia. 

4.10.Wykonanie " książki drogi" w wersji książkowej. 

Dla każdej drogi i ulicy gminnej należy przewidzieć odrębny segregator ( grzbiet segregatora winien 

być opisany numerem ewidencyjnym drogi i nazwą drogi/ulicy), w którym umieszczone zostaną 

następujące dokumenty: 

- Książka drogi, 

- Dziennik objazdu drogi, 

- Wykaz przepustów i mostów zlokalizowanych w drodze, 

- Zestawienie parametrów technicznych drogi, 



 
6  

4.11. Wykonanie szkiców dla każdej drogi gminnej (sugerowana skala szkicu 1:5000) 

z zaznaczeniem: 

 punktów węzłowych, 

 kilometrażu drogi, (kilometraż należy wykonać w oparciu o aktualne, przeprowadzone przez 

Wykonawcę pomiary długości drogi), 

 numeru i kierunku przebiegu drogi. 

4.12. Wykonanie zestawienia dla każdej drogi, zgodnie z załącznikami do Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury
 
z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i 

udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach ( 

Dz.U. Nr 67 z dnia 25 kwietnia 2005 r., poz 583 ) 

8. Uwagi pozostałe: 

a/ Informacje o pasach drogowych pozyskane mają być na podstawie danych z ewidencji gruntów, 

faktycznego przebiegu zdarzeń drogowych zawartych na mapie zasadniczej i w terenie. 

b/ Zakup wszystkich materiałów niezbędnych do realizacji zamówienia takich jak, książki drogi, 

mapy, szkice, materiały biurowe (nie dotyczy map zasadniczych, sytuacyjno-wysokościowych                   

i ortofotomapy przekazanych przez Zamawiającego) leży po stronie Wykonawcy. 

c/ Przeprowadzenie wszelkich pomiarów, wizji terenowych leży po stronie Wykonawcy, 

d/ Całość robót należy uzgadniać na bieżąco z Zamawiającym, wszelkie wątpliwości należy 

wyjaśniać z Zamawiającym w formie pisemnej. 

e/ Zestawienie dróg i ulic dla których ma być założona ewidencja jest wykazana w załączniku Nr 5 

do SIWZ. 

f/ Zestawienie dróg i ulic dla których ma być zaktualizowana ewidencja jest wykazana w załączniku 

Nr 6a i 6b do SIWZ. 

g/ Zestawienie dróg i ulic dla których mają zostać wykonane przeglądy rozszerzone (pięcioletnie) są 

wykazana w załączniku Nr 7a i 7b do SIWZ. 

h/ Wykonawca winien sprawdzić w terenie warunki wykonania zamówienia. 

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień 

Kod CPV: 72319000-4 - usługi dostarczania danych  

72312000-5 - usługi wprowadzania danych 

71250000 -5 - usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do 

prawidłowego zrealizowania zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), oraz zgodnie z wymogami 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 16.02.2005 r. w sprawie numeracji i ewidencji 

dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów 

nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (dz. U. Nr 67 poz. 582 z 2005 r.) . 

 

§ 2 

         PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 

1. Wykonanie i oddanie przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach, z należytą starannością, 

zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, jak również zachowaniem obowiązujących przepisów w 

tym zakresie, norm i warunków technicznych. 

2. Zapewnienie opracowania dokumentacji przez osoby posiadające wymagane uprawnienia do 

wykonywania określonych czynności związanych z przedmiotem niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania spotkań roboczych wykonawcy                                   

z      Zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji. 

4. Poinformowanie na piśmie Zamawiającego o zaistnieniu sytuacji zagrażających przerwaniem prac 

lub nie dotrzymaniem terminu realizacji. 

5. Wszelkie powiadomienia i korespondencję pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą należy 

wysyłać pocztą do siedziby Zamawiającego i Wykonawcy na adres wskazany w niniejszej umowie.       

§ 3 

TERMINY 

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:  

 

1.1.Termin wykonania przeglądów rozszerzonych (pięcioletnich) 2 szt. obiektów mostowych do 15 

lutego 2017 r.  

1.2.Termin wykonania pozostałej części zamówienia: 6 miesięcy od daty podpisania umowy. 

       

§ 4 

WARTOŚĆ UMOWY I WYNAGRODZENIE 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej 

umowy jest wynagrodzenie umowne.  

2.  Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: 

 

Brutto .................................  zł 

 

(słownie: …............................................................................................................) 

w tym: 

2.1. Wykonanie ewidencji dróg, aktualizacji ewidencji dróg gminnych, przeglądów dróg na 

        terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój. 

 

Brutto .................................  zł 

 

(słownie: …............................................................................................................) 

2.2. Przegląd obiektów mostowych na terenie Gminy Busko-Zdrój. 

 

Brutto .................................  zł 

 

(słownie: …............................................................................................................) 

 

3.  Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

 

4.  Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentacji w ciągu 2 tygodni od dnia przekazania    

    dokumentacji przez Wykonawcę, a następnie przekaże Wykonawcy protokół kompletności   

    stanowiący podstawę do  wystawienia faktury za w/w prace.  

5. Zapłata będzie następować na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej w terminie  

    30 dni od daty złożenia poprawnie wystawionej faktury, na rachunek bankowy wskazany  

    przez Wykonawcę. 
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6. Za datę dokonania płatności przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

7.   Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia będzie siedziba Zamawiającego. 

8.  Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanej dokumentacji jest   

  protokół zdawczo-odbiorczy podpisany ze strony Zamawiającego przez Przedstawiciela     

    Wydziału Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa  UMiG w Busku-Zdroju, oraz 

  przedstawiciela  Wykonawcy. 

9.  Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 

      § 5 

ZMIANA CENY ROBÓT I ROBOTY DODATKOWE 
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany (ograniczenia lub rozszerzenia) zakresu     

    przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na   

    etapie przygotowania inwestycji do realizacji. 

2. Wartość usług wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o tabelę wyceny  usług. 

3.  W takim przypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia umownego.   

4.  Jeżeli w toku realizacji umowy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych usług, których 

zakres nie przekroczy 50 % wartości umowy, Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty 

na dodatkowe zamówienie, udzielone z wolnej ręki, po przeprowadzeniu przez Zamawiającego 

negocjacji cen z Wykonawcą.  

5. W takim przypadku nastąpi zawarcie odrębnej umowy na usługi dodatkowe. 

            

      § 6 

     GWARANCJA 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy ujawnione w okresie procedur 

administracyjnych, a w przypadku ich stwierdzenia, zobowiązuje się w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez 

dodatkowego wynagrodzenia.       

                                                                       § 7 

                                                                    KARY UMOWNE 
1. Strony ustalają odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań    

    umownych w formie kar umownych: 

    1.1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary:  

            a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia   

                umownego za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów określonych w  § 3 

            b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od  Wykonawcy w  

                wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

    1.2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę: 

            a) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości  

               20% wartości przedmiotu umowy. 

2. Jeżeli na skutek niedotrzymania terminu wykonania dzieła Zamawiający poniesie szkody z tego 

tytułu, to szkody te będą pokryte przez Wykonawcę niezależnie od ustaleń wymienionych w pkt.1.  

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku, gdy Wykonawca pozostaje w zwłoce  w 

wykonaniu dzieła tak dalece, że wykonanie dzieła w terminie umownym jest niemożliwe. 

4. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodów określonych w pkt.3 nie zwalnia     

Wykonawcy od zapłaty kary umownej i odszkodowania na zasadach określonych w tej umowie. 

5. Skutki wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z ustalonym zakresem poniesie Wykonawca. 
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                                                                       § 8 

                                                        PODWYKONAWCY 
1. Wykonawca ma prawo zlecić niektóre prace związane z wykonaniem umowy  

    podwykonawcy, za którego działania lub zaniechania ponosi pełną odpowiedzialność  

    wobec Zamawiającego. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych roszczeń  

    podwykonawców w stosunku do Wykonawcy. Przedmiotowa odpowiedzialność obciąża  

     wyłącznie Wykonawcę.  

      § 9 

         ROZWIĄZANIE UMOWY 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1.1. Wykonawca nie rozpoczął usług bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał prace z przyczyn 

        niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo wezwań Zamawiającego przez  

        okres dłuższy niż 1 miesiąc, 

1.2. w razie zaistnienia 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 30 dni od powzięcia  

       wiadomości o tych okolicznościach, 

1.3. została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy bądź wydano nakaz  

       zajęcia jego majątku, 

1.4.  Wykonawca nie wykonuje usług zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje  

        zobowiązania umowne, 

1.5.  Wykonawca bez zgody Zamawiającego zleci wykonanie ewidencji lub przeważającej części  

        podwykonawcom. 

2.    Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności   

       takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3.    Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadku, gdy: 

3.1.  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury, mimo dodatkowego  

        wezwania w terminie 30 dni od upływu terminu na zapłatę faktury, określonego w  

       niniejszej  umowie. 

3.2. Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania Protokołu kompletności. 

4. Odstąpienie od umowy powinny nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

       i powinno zawierać uzasadnienie.   

      § 10 

                                 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY 

Zamawiający przewiduje okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy. 

1. Zmiana postanowień  umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2.  Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano   

     wyboru Wykonawcy może nastąpić w przypadku: 

a)  wystąpienia ograniczenia zakresu przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  

b) wystąpienia nieistotnych zmian tj. zmian, które nie mają wpływu na tzw. konieczne   

     warunki Umowy ( termin, zakres wartość Umowy). 

3. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy w stosunku do treści Oferty,     

     na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadkach gdy:  

     a) opóźnienie terminu wykonania przedmiotu Umowy nie jest zależne od Wykonawcy   

         t.j.  Termin uzyskania wszelkich opinii, uzgodnień oraz decyzji administracyjnych.   

        Termin ten zostaje wówczas przedłużony o czas otrzymania w/w dokumentów.   

     b) wystąpi konieczność uzyskania od organów administracji państwowej dodatkowych  

          decyzji, uzgodnień, pozwoleń, niezbędnych do realizacji zadania 
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§ 11 

PRAWA AUTORSKIE 

1.   Z dniem ostatecznego odbioru przez Zamawiającego  dokumentacji projektowej, Wykonawca 

przenosi na Zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, autorskie prawa 

majątkowe do wszystkich jej elementów, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, 

rozporządzania nią w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach 

eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania dowolna techniką w każdej postaci dokumentacji                          

    projektowej, 

b) rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych,   

    techniką drukarską,  w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego,  

     magnetycznego, jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet lub Intranet, 

c)  udostępnianie dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy za    

     pośrednictwem sieci multimedialnych, w szczególności  Internetu lub Intranetu oraz    

     komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie, w tym również publiczne   

     udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu czy jego fragmentu    

     w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

d) korzystania z dokumentacji projektowej poprzez nanoszenie zmian (bez ograniczeń), 

e) udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji    

    administracyjnych lub na potrzeby kontroli. 

2. Jeżeli Wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji projektowej, jego   

    obowiązkiem jest umieszczanie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejszą    

    klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między Wykonawcą, a twórcami   

    poszczególnych elementów dokumentacji. 

3. Wykonawca oświadcza, iż koncepcja dokumentacji będąca przedmiotem niniejszej umowy  

    w dniu jej wydania Zamawiającemu, nie będzie naruszała praw autorskich osób trzecich -   

    dla jej eksploatacji lub wprowadzenia zmian nie będzie konieczne odrębne uzyskanie   

    zgody osób trzecich, a w szczególności Wykonawca w przypadku skierowania   

    jakichkolwiek uzasadnionych roszczeń z tego tytułu przez osoby trzecie zobowiązuje się   

    się do pokrycia wszelkich roszczeń finansowych w tego tytułu. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje też prawa do zezwolenia na    

    wykonywanie autorskich praw zależnych. 

5. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji  projektowej należy  

    do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. 

6. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, Zamawiający może przenieść na osoby   

    trzecie. 

§ 12 

POSTANOWIENIA  DODATKOWE 
1.  W przypadku napotkania trudności w realizacji prac projektowych zgodnie z ustalonym    

      zakresem  wszelkie  zmiany  Wykonawca będzie uzgadniał  z Zamawiającym przed ich      

      wykonaniem. 

2.  W przypadku konieczności wstrzymania prac projektowych z winy Wykonawcy straty    

      poniesione z tego tytułu pokryje Wykonawca.  

     W przypadku konieczności wstrzymania prac projektowych z winy Zamawiającego straty     

     poniesione z tego tytułu pokryje Zamawiający.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności   

     takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.                       
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja    

    projektowa ma wady zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel  

    oznaczony w umowie.  
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5. Nie będzie traktowane jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie  

    dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot niniejszej umowy dodatkowo w   

    następujący sposób: 

 a) jako element wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych lub zagranicznych. 

b) jako materiały przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym Zamawiającemu po rozwiązaniu 

umowy z Wykonawcą. 

      § 13 

    ROZSTRZYGANIE SPORÓW 
1.  W razie powstania sporu na tle wykonania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca 

     jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2.  Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do    

     Zamawiającego. 

3.  Zamawiający ma obowiązek  do pisemnego ustosunkowania  się do zgłoszonego przez   

     Wykonawcę projektu  roszczenia w  terminie 21 dni od daty zgłoszenia  roszczenia. 

4.  W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy projektu,     

     względnie udzielenia odpowiedzi na roszczenie, Wykonawca uprawniony jest do  

     wystąpienia na drogę sądową. 

5.  Ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy ze względu na siedzibę     

     Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie 

     postanowienia zawarte w: 

 

1. Kodeksie Cywilnym, 

2. Prawie budowlanym, 

3. oraz w innych szczegółowych aktach prawa. 

 

§ 14 
Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 15 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz. dla 

Zamawiającego.  

       

 

        WYKONAWCA:                                                                ZAMAWIAJĄCY: 

 

 


