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Załącznik nr 2  

 

UMOWA Nr ……………….. 

zawarta w dniu ...................................2020 r. 

pomiędzy:  

Gminą Międzylesie, 57 – 530 Międzylesie, pl. Wolności 1 

reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie Tomasza Korczaka 

przy kontrasygnacie Skarbnik Agaty Ziental  

zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 

a 

................................................................................................................................................................ 

 

reprezentowaną przez: ........................................................................................................................... 

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 

na zadanie: wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na zadanie „Przebudowa drogi 

gminnej dz. nr 334/21 obręb Międzylesie do stacji kolejowej PKP”.  

§ 1 

1. Zgodnie z ofertą cenową z dnia ………………….., stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo 

kosztorysowej na zadanie „Przebudowa drogi gminnej dz. nr 334/21 obręb Międzylesie do stacji 

kolejowej PKP”. 

 

2. Opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej na ulicy Kolejowej będzie obejmowało: 

 naprawę podbudowy, 

 wykonanie nawierzchni bitumicznej, 

 przebudowę chodnika, 

 przebudowę nawierzchni pobocza, 

 zaprojektowanie odwodnienia całego odcinka drogi, 

 zaprojektowanie zjazdu, 

 modernizację oświetlenia,  

 oznakowanie drogi, 

   

3. Zakres opracowania: 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich potrzebnych uzgodnień i decyzji, 

 wykonanie mapy do celów projektowych, 

 wykonanie dokumentacji projektowej w 4 egz., 

 opracowanie przedmiarów robót w 2 egz., 

 opracowanie kosztorysu inwestorskiego w 2 egz., 

 dokumentacja w wersji elektronicznej w 1 egz. 

 opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) - 2 egz., 

 uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę na 

podstawie wykonanej dokumentacji projektowej lub zezwolenia na realizacje inwestycji 

drogowej, 

 wykonanie projektu organizacji ruchu – 2 egz. 

 

§ 2 

1. Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia Zamawiającemu w terminie do 15.12.2020 r. 

2. Przekazanie i odbiór przedmiotu zlecenia odbędzie się w formie protokołu w obecności stron 

umowy, przy czym Zamawiającego reprezentować będzie: Pan Andrzej Satko. 

3. Do kierowania pracami projektowymi objętymi niniejszą umową Wykonawca wyznacza 

…………………………………… 
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§ 3 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie zryczałtowane w kwocie brutto…………….   

(słownie …………………………………………………..). 

2. Płatność nastąpi przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę, w terminie 21 dni od daty 

przedłożenia Zamawiającemu faktury, po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-

odbiorczego dokumentacji.  

3. Ustalone przez strony wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia będzie płatne 

jednorazowo. 

§ 4 

1. Wykonawca na podstawie niniejszej umowy ponosi odpowiedzialność za zgodność przedmiotu 

umowy z przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie normami. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, zgodnie                   

z umową oraz zasadami wiedzy technicznej osiągniętej w danej dziedzinie oraz za pomocą osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia. 

§ 5 

Po zrealizowaniu zamówienia całkowite prawa autorskie do opracowanego dokumentu wraz z 

możliwością przetwarzania, powielania i modyfikowania, będą należały do Zamawiającego. 

§ 6 

1. W przypadku nie wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 ust. 1, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu umowną karę w wysokości 1,0% wartości przedmiotu 

zamówienia za każdy dzień zwłoki.  

2.  W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu określonego w § 2 ust. 1, jak też w 

przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu zamówienia tak znacznie, że dotrzymanie terminu 

wykonania jest zagrożone, Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy. Odstąpienie 

wymaga formy pisemnej.  

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn określonych w ust. 2, 

Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wartości przedmiotu 

zamówienia, jak też potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy. 

4.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z jego winy, Zamawiający zapłaci karę 

umowną Wykonawcy w wysokości 10% wartości przedmiotu zamówienia.  

 

§ 7 

1. Przy wykonywaniu umowy zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.  

2. Wszelkie spory wynikłe na tle wykonywania umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla 

siedziby Zamawiającego.  

§ 8 

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.  

 

§ 9 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tym jeden dla Wykonawcy. 

Międzylesie,  

 

dnia ……………2020 r.  

 

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

ZAMAWIAJĄCY:       WYKONAWCA: 

 

 


