UMOWA RGW/ / 2008

(Projekt umowy)

Zawarta w dniu …………………………………….. w Dębowcu pomiędzy:
Gminą Dębowiec
43-426 Dębowiec, NIP 548-10-15-063
reprezentowaną przez Wójta GMINY zwanego w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
…………………………………………………………………………………………………………...
Podstawą udzielenia zamówienia publicznego jest wybór oferty z dnia: ……………w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie Ustawy Prawo zamówieniach publicznych.
Przedmiot umowy
§ 1.
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do opracowania projekt budowlano-wykonawczego
„Aktualizacja projektów kanalizacji sanitarnych w Dębowcu i Gumnach”
Charakterystyka zadania:
Aktualizacja projektu kanalizacji w Dębowcu:
1. Aktualizacja mapy ok. 60 ha wraz z wektoryzacją (plik dwg)
2. Przygotowanie zaktualizowanego projektu budowlanego do pozwolenia na budowę (w tym:
przerysowanie trasy na aktualna mapę, aktualizacja profili z uwagi na zmiany w terenie itp.)
3. Wykonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
4. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
5. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
6. Przygotowanie materiałów do decyzji lokalizacyjnej
7. Aktualizacja spisu właścicieli działek (uzyskanie nowych wypisów z ewidencji gruntów),
8. Prolongata uzgodnień branŜowych
9. Przygotowanie materiałów do uzgodnienia ZUD
10. Zaprojektowanie nowych przyłączy do budynków (nowo powstałe budynki wzdłuŜ projektowanej
trasy kanalizacji znajdujące się w zakresie zaktualizowanej mapy)
Aktualizacja projektu kanalizacji w Gumnach:
1. Aktualizacja mapy ok. 55 ha wraz z wektoryzacją (plik dwg)
2. Przygotowanie zaktualizowanego projektu budowlanego do pozwolenia na budowę (w tym:
przerysowanie trasy na aktualną mapę, aktualizacja profili z uwagi na zmiany w terenie itp.)
3. Wykonanie aktualizacji przedmiarów i kosztorysów inwestorskich
4. Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
5. Przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej
6. Przygotowanie materiałów do decyzji lokalizacyjnej
7. Aktualizacja spisu właścicieli działek (uzyskanie nowych wypisów z ewidencji gruntów ),
8. Prolongata uzgodnień branŜowych
9. Przygotowanie materiałów do uzgodnienia ZUD
10. Zaprojektowanie nowych przyłączy do budynków (nowo powstałe budynki wzdłuŜ projektowanej
trasy kanalizacji znajdujące się w zakresie zaktualizowanej mapy)
W skład zamawianej dokumentacji projektowej wchodzą następujące elementy :
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 Projekt budowlany i wykonawczy - 6 egz. w formie pisemnej i w 2 egz. w formie elektronicznej
na CD w formacie: „doc” lub RTF – dokumenty tekstowe, „pdf” – dokumenty zeskanowane.
 Przedmiar robót - 4 egz. w formie pisemnej i w 2 egz. w formie elektronicznej na CD j.w.
 Kosztorys inwestorski - 3 egz. w formie pisemnej i w 1 egz. w formie elektronicznej na CD j.w.
 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - 4 egz. w formie pisemnej i w
1 egz. w formie elektronicznej na CD j.w.
Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej i zapoznał się z zakresem rzeczowym zadania oraz
zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
Przed przystąpieniem do projektowania wymagane jest zatwierdzenie koncepcji przez Zamawiającego.
Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona ze stosownymi instytucjami.
Zakres zamówienia obejmuje takŜe złoŜenie kompletnej dokumentacji w Starostwie Powiatowym w
Cieszynie.
Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane,
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy
projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- uŜytkowego. Kosztorys inwestorski
opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie
sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
§ 2.
Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową w
terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Dowodem wykonania prac projektowych jest protokół zdawczo odbiorczy. Integralną część protokołu
stanowi pisemne oświadczenie Wykonawcy, Ŝe prace projektowe są wykonane zgodnie z umową i
zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej.
§ 3.
Wynagrodzenie, warunki płatności

Strony ustalają, Ŝe za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości
________zł brutto słownie: _______________________brutto. PowyŜsza kwota zawiera naleŜny
podatek VAT.
Płatność - do 70% wartości umownej robót po złoŜeniu dokumentacji w Starostwie Powiatowym z
wnioskiem o pozwolenie na budowę i dostarczeniem 1 kompletu w/w dokumentacji Zamawiającemu
wraz z kopią wniosku w terminie 14 dni od daty złoŜenia faktury. Pozostałe środki 30 %, do 14 dni po
protokolarnym odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na
budowę.
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Postanowienia szczególne
§ 4.
Do kierowania pracami projektowymi stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Wykonawcy
wyznacza się ………………………………………………..
Ze strony Zamawiającego wyznacza się…………………………………………….
§ 5.
W razie przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, lub w
razie rozwiązania umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, wysokość
wynagrodzenia za wykonane prace ustali się wspólnie na podstawie protokółu stwierdzającego stan
zaawansowania prac.
§ 6.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.
Kary i odszkodowania
§ 7.
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych:
Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:
- w wysokości 10 % wynagrodzenia za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za
które ponosi odpowiedzialność Wykonawca
- za niedotrzymanie terminu wykonania prac 50,00 zł za kaŜdy dzień zwłoki,
§ 8.
Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd dla siedziby
Zamawiającego.
.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego;
§ 10.
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach 2 egzemplarze dla Zamawiającego 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający:

Wykonawca:
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