
PZD.ZPU.6.2014
            Powiatowy Zarząd Dróg

          w Częstochowie

UMOWA PZD.2222. …… .2014 - projekt
z dnia ……….2014 r.

zawarta zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych pomiędzy Powiatem Częstochowskiem 
- Powiatowym Zarządem Dróg w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9, który reprezentują:
Dyrektor -          Bożena Zalewska,
przy udziale:
Głównej Księgowej -         mgr Teresy Świąć.
zwanym dalej Zamawiającym,
a
……………………………………
którą reprezentuje:
....................................
zwanym dalej Wykonawcą.

§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: Opracowanie dokumentacji projek-

towo – kosztorysowej pn: „Przebudowa przepustu drogowego 2 x Ø100 cm, na rowie meliora-
cyjnym (ciek naturalny) BRUDEK w ciągu DP 1023S w m. Romanów, gmina. Kamienica Pol-
ska”.

2. Zakres i cel opracowania  
2.1. Główne etapy przebudowy:

- wykonanie tymczasowego chodnika wraz z tymczasową kładka dla pieszych, 
- rozbiórka istniejącego przepustu,
- wykonanie obiektu (przepustu lub mostu) zgodnie z uzgodnionym światłem wody.

2.2. Przedmiotowy most, projektowany w miejsce istniejącego będzie charakteryzował 
się następującymi parametrami techniczno – użytkowymi:
- nośność obiektu – klasa „A” wg [PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia],
- nośność obiektu - pojazd specjalny – klasa 150 – STANAG 2021 wg Rozporządzenia 

MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63 poz. 735 z 
dnia 3 sierpnia 2000 r.),

- ustrój wolnopodparty jednoprzęsłowy,
- szerokość jezdni: 2 x 3,00 m = 6,00 m
- prawostronny ciąg pieszo-rowerowy o szer. 3,0 mb

3. Zakres zamówienia obejmuje:
3.1. Przedmiar robót 
3.2. Kosztorys inwestorski,
3.3. Kosztorys ofertowy,
3.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
3.5. Niezbędne badania gruntu,
3.6. Mapy do  celów projektowych,  inwentaryzacja  i  ocena  stanu  technicznego (infrastruktura 

techniczna) wraz z wypisami z rejestru gruntów.
3.7. Dokumentacja geologiczno – inżynierska dla przepustu
3.8. Projekt rozbiórki przepustu 
3.9. Projekt budowlany budowy przepustu z niezbędnymi dojazdami
3.10. Projekt wykonawczy budowy przepustu
3.11. Materiały projektowe do uzyskania opinii, analiz, uzgodnień i pozwoleń, w tym wymaga-

nych przepisami szczególnymi.
3.12. Niezbędne materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę, w tym wymaganych 

przepisami szczególnymi.
3.13. Niezbędne materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę (między innymi decy-

zja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwolenie 
wodnoprawne i inne) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

3.14. Projekt organizacji ruchu (stałej i na czas prowadzenia robót)
3.15. Ewentualnie, w przypadku konieczności przebudowy kolidujących urządzeń infrastruktury 

technicznej, jeżeli będzie to niezbędne, opracowanie projektów branżowych (podwykonaw-
czych)
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3.16. Sporządzenie i uzyskanie w imieniu Inwestora wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę 
w Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej 

3.17. Wykonawca wykona opracowanie projektowe w 5 egzemplarzach,
3.18. Opracowania  należy dostarczyć  Zamawiającemu również  w wersji  elektronicznej,  można 

zgrać na 1 płycie CD lub DVD.
3.19. Na pisemny wniosek Zamawiającego przekazywanie niezbędnych danych o projekcie, celem 

przygotowania wniosku o środki pomocowe.
3.20. W zakres zamówienia wchodzi ponadto:

- pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
- Przygotowanie odpowiedzi na etapie postępowania i ewentualna modyfikacja doku-

mentacji
- Ewentualne zaktualizowanie całości bądź w częściach kosztorysu inwestorskiego na 

etapie przygotowywania procedur przetargowych
3.21. Jeżeli z opracowanej dokumentacji będzie wynikała konieczność wykroczenia poza istnieją-

ce granice pasa drogowego, niezbędnym będzie dokonanie podziału działek. Wykonawca w 
ramach niniejszego zamówienia dokona tego podziału i dostarczy Zamawiającemu mapy z 
geodezyjnym projektem podziału działek (sporządzone zgodnie z przepisami). W takiej sytu-
acji wartość zamówienia będzie uzależniona od ilości dzielonych działek.

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

technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami i normatywami dotyczący-
mi celu, któremu przedmiot umowy ma służyć.

2. Wykonawca oświadcza, ze zobowiązuje się udzielać bezzwłocznie wyjaśnień uczestnikom postępowa-
nia przetargowego w czasie wyłaniania Wykonawcy na roboty objęte dokumentacją przetargową.

3. Projektant ponosi odpowiedzialność za błędy projektu ujawnione przy realizacji zadania.
4. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie 

realizacji projektu.
§3

1. Strony zobowiązują się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnia-
niu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych, jak również w trakcie realiza-
cji inwestycji.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:
a) konsultacji z zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych mających 

wpływ na koszty robót budowlanych, które będą wykonywane na podstawie dokumentacji 
projektowej,

b) opisywania proponowanych materiałów i urządzeń za pomocą parametrów technicznych, tzn. 
bez podawania nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i konieczne okaże się podanie nazwy mate-
riału lub urządzenia, to Wykonawca projektu zobowiązany po wskazaniu nazwy konkretnego 
producenta lub nazwy produktu (urządzenia, materiału) zamieszczenia zapisu – „lub równo-
ważny” i podanie wymaganych cech równoważności.

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

4. Do kierowania pracami projektowymi wymienionymi w §1 niniejszej umowy Wykonawca wyzna-
cza …………………………………...

5. Jako koordynatora Zamawiającego w zakresie obowiązków wynikających z niniejszej umowy wy-
znacza się Romana Pakułę lub Mariusza Dońca, tel. (34) 3229 222.

§4
1. Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonać  przedmiot  umowy  (opracowanie  projektu+ uzyskanie 

w imieniu Inwestora wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę w Wydziale Administracji Ar-
chitektoniczno-Budowlanej) do dnia: 30.10.2014 r).

2. Zamówienie uznaje się za wykonane z dniem obustronnego podpisania protokołu przekazania Zama-
wiającemu kompletnego i zgodnego z umową opracowania projektowo-kosztorysowego w zakresie 
wskazanym w §1 umowy i zaproszeniu do składania ofert oraz przedłożenia Zamawiającemu wnio-
sku o zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych objętych projektem w Wydziale Administracji Ar-
chitektoniczno – Budowlanej.

3. Warunkiem opracowania dokumentacji projektowej jest uprzednie zatwierdzenie przez Zamawiają-
cego projektu wstępnego. Zatwierdzenie następuje poprzez umieszczenie na tym projekcie klauzuli 
zatwierdzającej, zawierającej datę i podpis Zamawiającego.
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4. Zatwierdzenie, o którym mowa w ust.3 nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękoj-
mi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej. Wykonawca jest w szczególności odpo-
wiedzialny za prawidłowość zaprojektowanych rozwiązań technicznych.

5. Okres rękojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej zakończy się wraz z okresem 
rękojmi na roboty budowlane wykonane na jej podstawie.

6. Okres zatwierdzania koncepcji i rozwiązań szczegółowych przez Zamawiającego, oczekiwania na 
decyzje administracyjne oraz uzyskanie koniecznych uzgodnień, zostanie włączony do czasu przy-
sługującego w umowie projektantowi na realizację niniejszego zamówienia.

7. Podpisanie protokołu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych doku-
mentacji projektowej.

8. Do projektu Wykonawca załącza pisemne oświadczenie, że jest wykonana zgodnie z umową i kom-
pletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Za działania i zaniedbania podwykonawców do-
kumentacji, Wykonawca dokumentacji ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

§5
1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie całości przedmiotu umowy (dostarczeniu Zamawiają-

cemu potwierdzenia złożenia w imieniu Inwestora wniosku do uzyskania pozwolenia na budowę w 
Wydziale Administracji Architektoniczno-Budowlanej wykonanego projektu + uzyskanie pozwole-
nia  na  budowę)  wynosi:  ………………  zł.  brutto 
(słownie: ..................................................................../100).

2. Podstawą do rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą za wykonanie przedmiotu umowy są 
dwie faktury wystawione nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wyko-
nano usługę, tj. od daty odbioru wykonanej części przedmiotu umowy:
a) I faktura - do 70% kwoty wskazanej w §5 ust.1, tj.: …………………… zł. brutto (słownie: 

…………………………………………………00/100)  po  podpisaniu  przez  strony  umowy 
protokołu odbioru bez zastrzeżeń wykonania przedmiotu umowy i odbioru kompletnej doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy oraz po przedłożeniu Za-
mawiającemu zgłoszenia projektu o pozwolenie budowlane na zakres robót objętych opraco-
waniem do Wydziału Administracji Architektoniczno – Budowlanej.

b) II faktura końcowa na pozostałą do zapłacenia kwotę w wysokości…………………… zł. 
brutto (słownie: …………………………………………………00/100) po przedłożeniu Za-
mawiającemu pozwolenia  na budowę na zakres robót objętych opracowaniem z Wydziału 
Administracji Architektoniczno – Budowlanej.

płatne do maksymalnie 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego wraz z protokołami od-
bioru robót częściowych. przez zamawiającego faktury za wykonanie przedmiotu umowy i odbioru 
kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot umowy.

§6
1. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania określonego w §4 ust. 1 umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo zastosowania kar umownych za zwłokę w wykonaniu przedmio-
tu umowy w wys. 0,2% wartości (brutto) przedmiotu umowy o której mowa w §5 ust.1 umowy za 
każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego, Za-
mawiający zapłaci karę umowną w wys. 10% wartości umowy, o której mowa w§ 5 ust.1 niniejszej 
umowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonaw-
ca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości przedmiotu umo-
wy o której mowa w §5 ust.1 - wynagrodzenia brutto za całość przedmiotu niniejszej umowy.

4. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązku 
wynikającego z niniejszej umowy przekracza wysokość kar umownych, poszkodowana tym strona 
może, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu Cy-
wilnego.

§7
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niedopuszczalne są zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie do niej nowych posta-

nowień niekorzystnych dla Zamawiającego.
§8

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy:
1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z dnia  09.08.2013 r. 

poz. 907 ze zmianami),
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2) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.3),
3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389) 

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plano-
wanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym.

4) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. Z 2004 r., nr 202, 
poz.  2072)  w sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

5) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).
6) ustawa z dn. 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiek-

tów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84 poz. 
906 z 2001r. ze zmianami).

2.      Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy będą rozpatrywane polu-
bownie, a w przypadku niemożliwości dojścia do porozumienia wynikły spór zostanie rozpatrzony 
przez właściwy sąd w Częstochowie.

§ 9
1. Wszelkie  roszczenia  powstałe  przy  realizacji  przedmiotu  umowy,  wynikające  z  ustawy  z  dn. 

04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006r., Nr 90, poz.631 z późn. 
zm.), obciążają Wykonawcę.

2. Wykonawca przekazuje prawo do projektu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Częstochowie zgodnie z 
art. 41 i art.61 ustawy określonej w ust.1.

§ 10
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla 
Wykonawcy.

Zamawiający Wykonawca
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